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RESUMO 

 

A presente monografia relaciona-se a pesquisa de campo com adolescentes, 

familiares e equipe técnica de alta complexidade que atua na Secretaria de 

Assistência Social no município de Santa Cecilia – SC. O objetivo deste trabalho 

consiste em perceber qual o impacto causado pelas medidas socioeducativas 

aplicadas em adolescentes no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

do município apontado. Foram entrevistados sete adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas no período de março a julho do ano de 2018, juntamente 

com seus familiares e equipe de alta complexidade composta por uma psicóloga e 

uma assistente social. Apresentamos um panorama dos trabalhos realizados com 

adolescentes, do comprometimento das famílias e a visão da equipe técnica.  

Este trabalho aborda ainda os direitos educacionais garantidos nas 

legislações nacionais, como: Constituição Federal, Plano Nacional de Educação 

(PNE), Leis de Diretrizes e Bases (LDB) e Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) 

que garantem ao educando a oportunidade de tornar-se uma pessoa livre e 

consciente de sua condição de igualdade com todas as outras.  Tais legislações 

reforçam a ideia de que a criança e o adolescente devem ser vistos como pessoas 

em desenvolvimento, o que aponta para a necessidade de políticas que assegurem 

orientação e educação aos jovens.   

Apresentamos uma síntese da atuação dos sistemas de proteção social 

básica, de média e alta complexidade oferecidos no âmbito do SUAS, da estrutura 

do CRAS de Santa Cecília – SC e seus atendimentos relacionados ao Programa de 

Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV). Os resultados da pesquisa realizada apontam que a maioria dos 

adolescentes em cumprimento de MSE no CRAS de Santa Cecília – SC, no período 

de março a julho do ano de 2018, cometeram atos infracionais relacionados à briga, 

furto ou postagem de vídeos pornográficos, diferente da média nacional, onde os 

maiores indicadores são por tráfico de drogas. Percebe-se ainda com o estudo como 

a violência é repassada aos jovens pelas famílias de forma inconsciente;  o 

resultado da intervenção do estado na reinserção destes jovens na sociedade; a 

eficiência das MSE aplicadas a estes jovens, etc.. 
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1 INTRODUÇÃO 

    

A perspectiva do senso comum sempre esteve fundada na premissa de que 

atos infracionais praticados por adolescentes representam uma das principais 

causas da violência na sociedade. Este raciocínio desconsidera a proporção dos 

atos infracionais cometidos por adolescentes em relação ao fenômeno total da 

violência, como também o fato de suas trajetórias serem usualmente marcadas por 

violações de direitos. Existe na sociedade o entendimento de que a segregação e o 

confinamento dos adolescentes infratores diminuirão os índices de violência. A 

associação do crime à figura de adolescentes, inclusive no papel de protagonistas – 

prática costumeira na mídia escrita e falada - não encontra respaldo nos 

levantamentos e estudos sobre a violência.  

A relação direta entre adolescentes e atos de violência é permeada por 

preconceitos e sustentada por informações inconsistentes. A mídia sempre sugere a 

ideia de que é cada vez maior o envolvimento de adolescentes na prática de atos 

infracionais revestidos de grande violência. 

A Constituição Federal de 1988 contemplou as recomendações das 

organizações internacionais ao estabelecer a Doutrina da Proteção Integral, 

expressa na Convenção sobre os Direitos da Criança, como parâmetro legal para as 

questões relativas às crianças e aos adolescentes, que passam a ser detentores de 

direitos e deveres, deixando de ser meros objetos da intervenção arbitrária do 

Estado. A Doutrina da Proteção Integral preconiza que crianças e adolescentes, por 

se encontrarem em fase peculiar de desenvolvimento, são sujeitos especiais de 

direitos e, por isso, devem ter garantidos, prioritariamente, todos os direitos 

fundamentais e sociais. (SILVA, 2006).  

Ao serem estabelecidos os princípios dos direitos da criança e do adolescente 

na Constituição Federal, especialmente no artigo 227, tornou-se imprescindível a 

elaboração de instrumento jurídico que regulamentasse o disposto no referido artigo. 

A regulamentação se deu com a Lei nº 8.069/1990, Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente.  

De acordo com o ECA, os adolescentes que cometem atos infracionais 

devem ser responsabilizados por sua prática. O tratamento necessariamente 

diferenciado dos adolescentes autores de ato infracional em relação aos adultos 
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imputáveis, decorre da expressa disposição do art. 228, da Constituição Federal e 

justifica-se, dentre outros fatores, em razão de sua condição de sujeitos em 

desenvolvimento. Conforme o ECA, apesar da previsão de proteção, os 

adolescentes devem ser responsabilizados quando cometem atos infracionais.  

Em 18 de janeiro de 2012, a Lei 12.594/2012, institui o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE). O principal objetivo do Sistema é 

regulamentar a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente 

que pratiquem ato infracional. Consiste também em articular o Sistema de Justiça, 

as políticas setoriais básicas (Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, etc.), 

em todo o território nacional os Governos Estaduais e Municipais, para assegurar a 

efetividade e eficácia na execução das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto, de 

Privação e Restrição de Liberdade, aplicadas ao adolescente que praticou um ato 

infracional. Com isso, visa, primordialmente, ao desenvolvimento de uma ação 

socioeducativa baseada nos Direitos Humanos enquanto promove alinhamentos 

conceitual, estratégico e operacional, estruturados ética e pedagogicamente. 

 
Até a década de 1990 as leis brasileiras não atendiam especificamente o 

público infanto-juvenil, preocupando-se apenas com o bem estar social tratando este 

público como delinquente, sendo assim, uma ameaça à sociedade. As ferramentas 

constitucionais necessárias para um trabalho de caráter preventivo e protetivo 

dirigido aos adolescentes, que são o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 

o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), já foram 

conquistados. 

As medidas sócio educativas previstas em lei, são em muitos municípios, 

cumpridas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) que 

desenvolvem o acompanhamento de adolescentes. 

 Levando-se em conta, o pouco conhecimento do ECA por parte dos 

profissionais que atuam nos espaços de cumprimento de medidas socioeducativas, 

a pouca oferta de capacitações para estes profissionais, a formação acadêmica 

estritamente voltada à alfabetização, bem como a escassez de recursos por parte 

dos órgãos públicos, apontamos o problema da presente monografia: Qual o 

impacto das medidas socioeducativas aplicadas em jovens adolescentes no CRAS 

de Santa Cecília? 
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Diante disto, o desafio deste trabalho é justamente provocar uma reflexão nas 

metodologias e práticas pedagógicas realizadas no Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) de Santa Cecilia- SC no que diz respeito a adolescentes 

em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, buscando analisar 

sua efetividade. Trabalhando com jovens e adolescentes na situação acima descrita, 

sentimos a necessidade de pesquisar sobre o impacto que as medidas 

socioeducativas estão causando nesse público. São poucos estudos feitos sobre os 

objetivos atingidos com as mesmas. Partindo da premissa de que cada território 

atendido possui peculiaridades refletidas pela condição sócio econômica e cultural, 

faz-se necessário um conhecimento mais abrangente deste público, para a 

construção de atividades contextualizadas e com a finalidade de reinserção social do 

mesmo. 

As questões que norteiam a presente monografia são: 

• Qual o motivo que levou os adolescentes usuários do CRAS/Santa Cecília a 

cometerem ato infracional? 

• Qual foi a reação da família? 

• Quais as atividades propostas pelo CRAS para este jovem? 

• Estas atividades facilitam a reconstrução de sua cidadania? 

• Qual a avaliação dos jovens em relação às atividades propostas pelo CRAS? 

• Qual o atendimento educacional proposto pelo CRAS? 

• Qual o grau de efetividade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, junto ao adolescente infrator, desenvolvido pelo CRAS? 

Como objetivo geral apontamos: Analisar o impacto das medidas 

Socioeducativas aplicadas em jovens adolescentes no CRAS de Santa Cecília, no 

período de julho de 2017 a julho de 2018. 

 O primeiro capítulo desta monografia enfoca o Direito Educacional previsto 

nas leis brasileiras, com um breve histórico do direito educativo no Brasil e suas 

garantias na Constituição Federal de 1988, trazendo uma prévia do Plano Nacional 

de Educação e da educação como necessidade para conquistar cidadania. 

 No segundo capítulo, apontam-se as legislações brasileiras voltadas ao 

adolescente infrator presentes na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA), as definições de adolescente infrator, medidas socioeducativas, 
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Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). A diferença entre a 

punição do adolescente que comete ato infracional e o caráter educativo das MSE.  

Apresenta a função objetiva do ECA como documento que define proteção 

integral a crianças e adolescentes definindo-os como sujeitos de direitos, garantindo 

assim atenção prioritária a esse público. Incluem-se nesse contexto os menores 

infratores com programas de reeducação social, desconstruindo a ideia de punição.  

 Finalmente o terceiro e ultimo capitulo nos traz uma definição de políticas 

públicas enfatizando aquelas voltadas aos adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas. Demonstra as possíveis contribuições do Serviço 

Socioassistencial no trabalho com esses adolescentes. A estruturação da Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS), do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). Apresenta as definições de proteção social básica, de média e alta 

complexidade e como esses serviços devem se desenvolvidos dentro da rede 

socioassistencial no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS) e Abrigo Institucional (Casa Lar). 

 Complementando com uma breve apresentação do CRAS de Santa Cecília – 

SC, da equipe de referência, bem como das atividades desenvolvidas com 

adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas (MSE).  
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2 O DIREITO EDUCACIONAL PREVISTO NAS LEIS BRASILEIR AS 

 

2.1 O DIREITO À EDUCAÇÃO 

“A educação é o instrumento pelo qual se capacita o homem a organizar seu 

pensamento, tornando-o apto a exercer seu papel de sujeito da história” (FREIRE, 

Paulo. Educação e Mudança, p.18). Cuida, portanto, da evolução do indivíduo e da 

modificação de suas relações com o ambiente social. (BERNARD, Charlot .A 

Mistificação Pedagógica, p.26). 

 

2.1.2 Histórico do Direito à Educação 

 
A importância da educação para o processo de humanização, de consciência 

da natureza humana de ser da práxis, nos remonta a Antiguidade Clássica, aos 

ensinamentos de Platão. Entretanto, o reconhecimento da educação como um 

direito se efetivou a partir do nascimento do Estado de Direito como resultado das 

revoluções burguesas do séc. XVIII; momento em que se iniciou um processo de 

positivação como forma de limitar o exercício do poder pelos governantes e garantir 

o exercício das liberdades pelos cidadãos. A partir da Revolução Francesa, os ideais 

de igualdade e liberdade passaram a permear o imaginário do mundo como 

fundamentos de todo sistema de legislação. Ideais estes que compõe o sentido 

crítico de educação: “tornar o educando uma pessoa livre e consciente de sua 

condição de igualdade com todas as outras”. (COMPARATO, Fabio Konder. 2007, 

p.243).  

Diante disto, o Estado brasileiro, estabelecido pela Constituição Federal como 

de Direito Democrático, cabe-lhe, então a intervenção de caráter econômico e social 

tendentes a atingir a igualdade, mediante uma conciliação dos limites do poder 

estatal com as exigências da sociedade e da democracia (PALU, Oswaldo Luiz. 

Controle de Constitucionalidade  p.31).  

O direito à educação, portanto, compreendido corolário do direito à dignidade 

da pessoa humana, no que diz respeito ao livre e pleno desenvolvimento de sua 

autonomia, com os meios que propiciarão a busca do conhecimento indispensável 

ao seu crescimento pessoal, possibilitando a sua efetiva interação com a 
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comunidade como um ser pensante e atuante. Seu reconhecimento se deu 

paralelamente em diversos textos internacionais e nas diversas Constituições dos 

Estados Modernos, observando um processo de ampliação do bloco de 

constitucionalidade a partir da incorporação dos direitos fundamentais, num 

processo de internacionalização dos direitos humanos e de constitucionalização do 

direito internacional.                       

 
2.2 A EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 
Em 1988, com a promulgação da nova Constituição da Republica, a educação 

foi contemplada num contexto de exaltação dos princípios democráticos e de 

liberdade com uma vasta previsão constitucional. 

O artigo 206 versa: “o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

  I -  igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

 II -  liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; 

III -  pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

 IV -  gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

 V -  valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas; 

 VI -  gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII -  garantia de padrão de qualidade; 

VIII -  piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de lei federal. 

Parágrafo único.  A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados 

profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou 

adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 
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2.3 A EDUCAÇÃO COMO VIA PARA A CIDADANIA 

 
    Para melhor compreender essa questão, é preciso analisar a relação entre 

a educação e a cidadania, uma vez que são indissociáveis. Segundo Décio Azevedo 

Marques de Saes (2016, p. 157)  

 
O primeiro modo de analisar a relação entre cidadania e educação 
consiste em qualificar o direito à educação como um direito 
instrumental, sem o qual todos os outros direitos não podem 
concretizar-se. Ao caracterizá-lo de tal modo, estamos encarando o 
direito à educação como o mais essencial de todos os direitos, por tê-
lo alçado ao estatuto de condição necessária para a realização de 
toda a cidadania, civil ou política, possível, no quadro da sociedade 
capitalista. (Décio Azevedo Marques de Saes,2016, p. 157) 

 
 

2.3.1 Lei de Diretrizes e Bases 

 
  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) é a 

legislação que regulamenta o sistema educacional (público ou privado) do Brasil (da 

educação básica ao ensino superior). Na história do Brasil, essa é a segunda vez 

que a educação conta com uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que 

regulamenta todos os seus níveis. A primeira LDB foi promulgada em 1961 (LDB 

4024/61). 

A LDB 9394/96 reafirma o direito à educação, garantido pela Constituição 

Federal. Estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à 

educação escolar pública, definindo as responsabilidades, em regime de 

colaboração, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Segundo a LDB 9394/96, a educação brasileira é dividida em dois níveis: a 

educação básica e o ensino superior. 

. Educação básica: 

• Educação Infantil – creches (de 0 a 3 anos) e pré-escolas (de 4 e 5 anos) – É 

gratuita mas não obrigatória. É de competência dos municípios. 

• Ensino Fundamental – anos iniciais (do 1º ao 5º ano) e anos finais (do 6º ao 

9º ano) – É obrigatório e gratuito. A LDB estabelece que, gradativamente, os 

municípios serão os responsáveis por todo o ensino fundamental. Na prática 

os municípios estão atendendo aos anos iniciais e os Estados os anos finais. 

• Ensino Médio – O antigo 2º grau (do 1º ao 3º ano). É de responsabilidade dos 

Estados. Pode ser técnico profissionalizante, ou não. 
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Ensino Superior: 

• É de competência da União, podendo ser oferecido por Estados e Municípios, 

desde que estes já tenham atendido os níveis pelos quais é responsável em 

sua totalidade. Cabe a União autorizar e fiscalizar as instituições privadas de 

ensino superior. A educação brasileira conta ainda com algumas modalidades 

de educação, que perpassam todos os níveis da educação nacional. São 

elas: 

• Educação Especial – Atende aos educandos com necessidades especiais, 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

• Educação à distância – Atende aos estudantes em tempos e espaços 

diversos, com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação. 

• Educação Profissional e Tecnológica – Visa preparar os estudantes a 

exercerem atividades produtivas, atualizar e aperfeiçoar conhecimentos 

tecnológicos e científicos. 

• Educação de Jovens e Adultos – Atende as pessoas que não tiveram acesso 

a educação na idade apropriada. 

• Educação Indígena – Atende as comunidades indígenas, de forma a respeitar 

a cultura e língua materna de cada tribo. Além dessas determinações, a LDB 

9394/96 aborda temas como os recursos financeiros e a formação dos 

profissionais da educação. 

 
2.3.2 Plano Nacional de Educação 

 
Em 11 de fevereiro de 1998, o Ministério da Educação encaminhou o Plano 

Nacional de Educação do Executivo que tramitou anexo à proposta elaborada 

coletivamente, por professores, profissionais da educação e estudantes, produzidas 

no âmbito do Congresso Nacional da Educação no II CONED em 1997. O texto 

aprovado pelo Congresso e transformado na Lei 10.172 publicada em nove de 

janeiro de 2001, determinando as metas para a educação para os próximos dez 

anos.  

O ano de 2010, marcado pelo término da vigência deste PNE e pela 

necessidade de elaborar o novo plano para a década 2011/2020, retomou 



 19

discussões travadas no passado sobre as questões educacionais que voltam a 

permear o novo PNE. Reflexões sobre o cumprimento das diretrizes e metas 

dispostas no PNE que se extinguiu, sobre a atual situação os avanços alcançados e 

as necessidades de definir rumos para a educação brasileira foram à tônica das 

disputas de interesses, tal como se deu na construção do primeiro plano em forma 

de lei.  

Visando uma ampla participação da sociedade civil neste processo, o Ministro 

da Educação, Fernando Haddad publicou em setembro de 2008, a portaria que 

constituiu a comissão organizadora da Conferência Nacional da Educação - CONAE, 

com o objetivo de promover, coordenar e monitorar a Conferência, que foi precedida 

de encontros regionais, municipais e intermunicipais, garantindo ampla mobilização 

e participação democrática dos os setores da sociedade. Constituída como um 

espaço público de discussão da educação brasileira, a CONAE articulou-se com 

diferentes atores sociais e do governo em prol da construção de um projeto nacional 

de educação e de uma política de Estado. (Documento Referência - CONAE 2010, 

p.4). 
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3 POR QUE O JOVEM COMETE ATO INFRACIONAL 

 

O Brasil é um país onde as diferenças sociais e econômicas ainda segregam 

milhares de pessoas, marginalizando-as em relação ao desenvolvimento social, 

econômico e político nacional. A essas pessoas, resta recorrer a programas 

assistencialistas, que tentam burlar a imagem de miserabilidade e omissão do poder 

público quanto aos direitos fundamentais do cidadão. Nesse cenário, mesmo 

considerados popularmente como o “futuro da nação”, as crianças e adolescentes 

brasileiros, especialmente os provenientes de camadas menos favorecidas 

economicamente, veem seus direitos fundamentais violados, vitimados pela 

violência de todas as espécies (física, sexual, psicológica), em situações de risco 

social e vulneráveis a mazelas diversas.  

Concomitantemente a esse quadro, assiste-se a um fortalecimento dos 

argumentos em prol da redução da maioridade penal, sob alegações pautadas na 

exacerbação e destaque dado pela mídia aos atos infracionais cometidos por 

crianças e adolescentes. Manchetes jornalísticas como: “Violência quadruplicou 

entre menores nos últimos 10 anos” (Brasil Portais, 2008), “Crescimento da violência 

nos crimes cometidos por menores chama atenção de especialistas” (Marsola, 

2008), são rotineiras e destacam o aumento do número de casos, impunidade e 

crueldade dos crimes cometidos por adolescentes.  

O movimento para redução da maioridade penal, e consequente punição dos 

adolescentes autores de atos infracionais, defendido por considerável parte da 

sociedade brasileira, é muito criticado por aqueles que apoiam a ideia de que a 

criança e o adolescente devem ser vistos como pessoas em desenvolvimento, o que 

aponta para a necessidade de políticas que assegurem orientação e educação aos 

jovens. Nesse sentido, a opção pela redução da maioridade penal serviria muito 

mais para encobrir os graves problemas sociais, e a falta de políticas públicas 

destinadas à proteção e cuidado das crianças e adolescentes brasileiros, do que 

para reduzir os índices de violência entre jovens (Conselho Federal de Psicologia, 

2006).  

Apesar do enfoque exacerbado sobre os atos infracionais praticados por 

adolescentes, dados da Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF, 2002) 

apontam que a incidência desses atos é menor do que 8% do total de crimes 
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cometidos no país. Eles indicam ainda que a prática de infrações cometidas por 

adolescentes concentra-se nos danos contra o patrimônio (cerca de 80% do total), 

sendo baixa a taxa de atos que atentam contra a vida. Por outro lado, ainda segundo 

o UNICEF (2002), a violência presente na sociedade atinge de forma contundente o 

adolescente.  

Somente no ano 2000 foram 9.302 mortes de adolescentes por causas 

externas, com destaque para os casos de homicídio. Além disso, a população de 

crianças e adolescentes é uma das maiores vítimas das desigualdades sociais 

vividas no país, incluindo a omissão do poder público quanto ao seu dever de 

promover qualidade de vida para os cidadãos. Acrescenta-se a esse argumento os 

dados publicados pelo Conselho Federal de Psicologia, em estudo sobre a realidade 

na assistência aos adolescentes em conflito com a lei no Brasil.  

O perfil do adolescente autor de ato infracional confunde-se com o de grupos 

ditos vulneráveis socialmente, marginalizados em relação a políticas públicas e ao 

acesso a condições dignas de vida (Ayres, Júnior, Calazans, & Filho, 2003) devido a 

fatores históricos, culturais e estruturais, a saber: as maiores partes dos 

adolescentes autores de ato infracional são do sexo masculino, com baixa 

escolaridade e baixa renda familiar, além de, na sua grande maioria, fazer uso de 

drogas ilícitas como a maconha, o crack e a cocaína (Teixeira, 2005). 
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4 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (ECA) 

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado com a Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990. Ele nasce na regra constitucional do artigo 227, da Constituição 

Federal de 1988, pois antes tínhamos o chamado Código de Menores, Lei nº 

6697/1979.  

Os direitos consagrados na Constituição Federal de 1988 foram de extrema 

importância, tanto pelo seu conteúdo, contemplando direitos fundamentais, quanto 

pela sua titularidade, reconhecendo a criança e o adolescente como sujeitos de 

direitos.  

Com as mudanças trazidas pela nova Carta Política, tornou-se imprescindível 

a elaboração de uma lei capaz de contemplar essa concepção inovadora trazida 

pelo legislador constituinte. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, trouxe consigo 

uma inédita compreensão a respeito de criança e adolescentes, totalmente distinta 

do Código de Menores por ele revogado.  

Segundo Veronese e Silveira: 

 
No diploma menorista, o Estado era eximido da responsabilidade pela 
efetiva aplicação das medidas contidas em seu bojo, considerando-se 
crianças e adolescentes como os grandes responsáveis pela 
“delinquência”, em conformidade com a chamada “Doutrina da 
Situação Irregular”. (VERONESE; SILVEIRA, 2011, p. 25). 

 

Referida doutrina, era exclusivamente voltada para uma parcela dos menores, 

que eram os que estavam em situação irregular, isto é, o menor de 18 anos 

abandonado materialmente, vítima de maus tratos, em perigo moral, desassistido 

juridicamente, com desvio de conduta ou autor de infração penal, apenas uma parte 

ou parcela dos menores (que estavam em situação irregular) é que eram assistidos 

pelo Código de Menores.  

Portanto, tinham-se dois tipos de menores, os que estavam em “Situação 

Regular”, que eram regulados pelo Código Civil; e os que estavam em “Situação 

Irregular”, que eram regulados pelo código de Menores.  

No Código de Menores existia um tratamento policialesco contra os menores 

em situação irregular, o legislador deste código queria que o menor se sentisse 

coagido, pois os irregulares tinham em alguns casos tratamento igual de adultos, 

sem garantia do contraditório.  
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Segundo Veronese e Silveira: 

 
O Código de Menores de 1979, apesar de ter constituído, em relação 
ao anterior (1927), um avanço em algumas direções, continha alguns 
aspectos controversos, que permitiam questionamentos e críticas, 
como é o caso das características inquisitoriais do processo 
envolvendo crianças e adolescentes, posto que, enquanto a própria 
Constituição Federal de 1988 garantia ao maior de 18 anos defesa 
ampla, o referido Código não previa o princípio do contraditório. 
(VERONESE; SILVEIRA, 2011, p. 26). 

 

O juiz punha a criança e o adolescente onde ele quisesse, podendo até tirar o 

filho dos pais, sem qualquer tipo de contraditório ou de ampla defesa.  Essa 

doutrina queria que a criança e o adolescente soubessem que a mão da autoridade 

era pesada. Assim, achavam que não se tornariam marginais, mas ela não 

correspondia com as regras internacionais e outro problema era que com isso os 

menores continuavam a se marginalizar do mesmo modo.  

 O Código de Menores estava na contramão das normas internacionais de 

política em favor dos menores. 

 A nova Doutrina da Proteção Integral surgiu com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, através da norma do art. 227, conforme já 

mencionado, que reconhecia direitos especiais e específicos para todas as crianças 

e adolescentes decorrentes de suas condições peculiares de desenvolvimento, 

existindo sintonia desta norma com as demais normas de outros organismos 

internacionais como ONU, UNICEF, etc.  

Dentre as características da Doutrina da Proteção Integral, está a extensão da 

proteção, a ampliação do atendimento e a garantia da prioridade no atendimento da 

criança e do adolescente.  

A extensão da proteção é a proteção integral, em que todas as crianças e 

adolescentes são sujeitos de direitos fundamentais estabelecidos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Essa extensão é porque amplia os aspectos quantitativos 

e qualitativos da proteção da criança, como por exemplo, a estrutura que uma 

creche para crianças deve ter, oferecendo para elas atendimento médico, dentista, 

alimentação adequada, etc.  

A ampliação do atendimento se dá porque o ECA amplia o atendimento da 

criança e do adolescente, que antes era só para aquele que se encontrava em 

situação irregular. Agora serve para toda e qualquer criança e adolescente. A 
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garantia de prioridade está assegurada nos artigos 4º e 6º do Estatuto, a lei garante 

em absoluta prioridade e brevidade os direitos da criança e do adolescente.  

De acordo com Veronese e Silveira: 

 
O Estatuto da Criança e do adolescente tem como um de seus 
objetivos máximos suscitar, no seu conjunto de medidas, uma nova 
postura a ser adotada pela família, pela escola, pelas entidades de 
atendimento, pela comunidade e pelo Poder Público, almejando 
resguardar os direitos da criança e do adolescente zelando para que 
não sejam sequer ameaçados. (VERONESE; SILVEIRA, 2011, p. 15). 

 

A estrutura do ECA está dividida em parte geral e parte especial. A parte geral 

traz as Disposições Preliminares, os Direitos Fundamentais e as Garantias e a 

Prevenção. Já a parte a parte especial traz além do direito material, a parte 

processual também, começando pela Política de Atendimento, seguida das Medidas 

de Proteção, Prática de Ato Infracional, Medidas aos Pais ou Responsáveis, o 

Conselho Tutelar, Acesso à Justiça e os Crimes e as Infrações Administrativas e as 

Disposições Finais e Transitórias.  

As ações e procedimentos do ECA podem ser de natureza voluntária, ou seja, 

sem lide, ou de natureza contenciosa, com lide, ou ainda, procedimentos 

verificatórios que podem se transformar em ações, como por exemplo, procedimento 

verificatório de situação de risco que pode ser transformar em ação de acolhimento 

institucional, ou procedimento verificatório para apuração de prática de ato 

infracional que pode se transformar em ação para apuração de ato infracional 

através do oferecimento de uma representação.  

Os artigos 143 e 206, do Estatuto determinam o segredo de justiça nas ações 

e procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Violar o segredo de 

justiça é infração administrativa, conforme o artigo 247, da Lei nº 8.069/90. Os 

artigos 155, inciso I e 444 do Código de Processo de Civil e Art. 5º, inciso LX, da 

Constituição Federal também tratam do segredo de justiça.  Quanto à aplicação do 

Estatuto, conforme dispõe em seu artigo 2º, a Lei se aplica a crianças e 

adolescentes, todavia há exceções. O ECA considera como criança o indivíduo entre 

zero (0) e doze (12) anos incompletos, e como adolescente o indivíduo entre 12 

(doze) anos completos e 18 (dezoito) anos incompletos. Assim, em regra a Lei nº 

8.069/90 é aplicada entre os indivíduos entre zero e dezoito anos incompletos.  

No entanto, conforme já mencionado, há exceções. A primeira exceção 

quanto a sua aplicação, é a do indivíduo que cometeu ato infracional aos 17 anos e 
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aos 18 anos de idade é condenado a cumprir medida socioeducativa. Ele poderá 

cumprir esta medida até os 21 anos de idade quando terá a liberação compulsória, 

do parágrafo único do artigo 2º, do ECA, que diz que “nos casos expressos em lei, 

aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um 

anos de idade”, caso em que se utiliza a expressão “jovem adulto”.  

A segunda exceção é em caso de adoção, quando o adolescente já está na 

guarda ou tutela do adotante, caso em que pode ser adotado nos termos do ECA 

mesmo que tenha mais de dezoito anos, ou seja, pode-se propor a ação de adoção 

na Vara da Infância e da Juventude apesar da regra da Vara da Família para os 

casos de adoção de maiores de idade. É o assegurado no artigo 40 da Lei nº 

8.069/1990.  

A terceira e última exceção quando à aplicação do Estatuto a maiores de 

dezoito anos de idade, é em relação às pessoas que podem praticar crimes e 

infrações administrativas do ECA contra criança e adolescente.  

Cumpre destacar por fim, que cada um destes indivíduos em formação 

recebem tratamentos diferenciados e específicos pelo ECA, em razão do nível de 

consciência e do domínio de seus atos.  

Sendo assim, o adolescente que praticar ato infracional pode ser penalizado 

com a aplicação de uma medida socioeducativa. Enquanto a criança que praticar um 

ato infracional pode receber uma medida de proteção. 

 

4.1 ADOLESCENTE INFRATOR 

 
A expressão ato infracional foi um termo criado pelo legislador no Estatuto 

da Criança e Adolescente. O artigo 103 do citado disposto normativo conceitua o 

ato infracional como “conduta descrita como crime ou contravenção penal”. 

O ECA considera autores de infração apenas os adolescentes - 12 a 18 anos - e os 

jovens de 18 a 21 anos, nos casos expressos em lei (art. 2º do ECA). 

Relembrando alguns conceitos do Direito Penal com a autora Cristiane 

Dupret (2012, p.216) “o conceito analítico de crime é formado pelo fato típico, ilícito 

e culpável. Ou seja, o injusto penal (fato típico e ilícito) deve ser complementado 

pela culpabilidade para se afirmar que existe crime”. O adolescente não comete 

crime justamente por faltar o requisito da culpabilidade. Esta é composta pela 

consciência da ilicitude, a exigibilidade de conduta diversa e a imputabilidade. 
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O menor de 18 anos é inimputável. Essa regra vem disposta no 

artigo 27 do Código Penal, no artigo 228 da Constituição Federal e o 

artigo 104 do ECA: “os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando 

sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”. 

Logo, de acordo com Cristiane Dupret (2012, p.216): 

(...) podemos afirmar que o menor de 18 anos não comete crime, comete 

apenas um ato análogo a um injusto penal (fato típico e ilícito), que é 

descrito como crime ou contravenção penal, denominado pelo estatuto de 

ato infracional, que abrange a situação descrita como infração penal como 

um todo (crime e contravenção). 

 

4.1.1 A Previsão de Medidas Socioeducativas 

 
Ao menor infrator penalmente inimputável, foram adotadas medidas que 

consistem em uma resposta do Estado frente ao ato infracional praticado. Previstas 

no art. 112 do ECA, são elas: advertência; obrigação de reparar o dano; prestação 

de serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de 

semiliberdade; internação em estabelecimento educacional. Vejamos: 

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. 

 

Frise-se que o diploma normativo ainda estabelece no último inciso 

transcrito também podem ser aplicadas ao adolescente pelo ato infracional as 

medidas previstas no art. 101, I a IV. 

O legislador, desta forma, instituiu uma natureza híbrida à medida 

socioeducativa, de caráter impositivo tendo em vista que independe da vontade 

daquele que pratica a infração, a fim de coibir sua reincidência e com uma 

finalidade pedagógico-educativa. Ou seja, a medida do Estado consiste também 

numa natureza retributiva, de modo que oferece uma resposta ao ato infracional 

praticado, de cunho sancionatório e pedagógico-educativo. 

Não obstante a norma penal não seja aplicada à criança e o adolescente, 

este último é, sim, responsabilizado pelo ato infracional cometido, entretanto, 
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aplicando-se o sistema que lhe é peculiar, detentor das garantias processuais 

específicas estabelecidas na Lei 8.069/90. Destarte, a prestação jurisdicional 

oferecida deve ser aplicada à luz dos parâmetros legais instituídos. 

Num outro aspecto, para que seja possível a aplicação pela autoridade 

competente, devem ser observados alguns requisitos presentes no § 1º do 

art. 112 e no art. 113, ambos do ECA, vejamos: 

 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
[...] 
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade 
de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

 

4.1.2 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) 

 
A Lei n° 12.954/2012 instituiu o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) e regulamentou a execução das medidas destinadas a 

adolescentes que pratiquem ato infracional. 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 

municipal, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de 

atendimento a adolescente em conflito com a lei. 

O SINASE será coordenado pela União e integrado pelos sistemas estaduais, 

distrital e municipais responsáveis pela implementação dos seus respectivos 

programas de atendimento a adolescente ao qual seja aplicada medida 

socioeducativa, com liberdade de organização e funcionamento, respeitados os 

termos da Lei n° 12.954/2012. 

 

4.1.3 Direitos Individuais 

 
Cabe ao SINASE garantir os direitos do adolescente submetido ao 

cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo de outros previstos em lei:  

• ser acompanhado por seus pais ou responsável e por seu defensor, em 

qualquer fase do procedimento administrativo ou judicial; ser incluído 

em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento 

de medida de privação da liberdade, exceto nos casos de ato 

infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, 
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quando o adolescente deverá ser internado em Unidade mais próxima 

de seu local de residência; 

• ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de 

pensamento e religião e em todos os direitos não expressamente 

limitados na sentença; peticionar, por escrito ou verbalmente, 

diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo, 

obrigatoriamente, ser respondido em até 15 (quinze) dias; 

• ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e 

funcionamento do programa de atendimento e também das previsões 

de natureza disciplinar; 

• receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução de seu 

plano individual, participando, obrigatoriamente, de sua elaboração e, 

se for o caso, reavaliação; receber assistência integral à sua saúde, 

conforme o disposto no art. 60 da Lei nº 12.594/2012; e ter 

atendimento garantido em creche e pré-escola aos filhos de 0 (zero) a 

5 (cinco) anos. 

 

4.1.4 Plano Individual de Atendimento (PIA) 

 
O cumprimento das medidas socioeducativas, em regime de prestação de 

serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, dependerá 

de Plano Individual de Atendimento (PIA), instrumento de previsão, registro e gestão 

das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. O PIA deverá contemplar 

a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o 

processo ressocializador do adolescente, sendo esses passíveis de 

responsabilização administrativa, nos termos do art. 249 da Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), civil e criminal.  

O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo 

programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente e de sua 

família, representada por seus pais ou responsável.  

Constarão do plano individual, no mínimo: os resultados da avaliação 

interdisciplinar; os objetivos declarados pelo adolescente; a previsão de suas 

atividades de integração social e/ou capacitação profissional; atividades de 
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integração e apoio à família; formas de participação da família para efetivo 

cumprimento do plano individual; e as medidas específicas de atenção à sua saúde. 

 

4.1.5 Atenção Integral à Saúde de Adolescente em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa 

 
A atenção integral à saúde do adolescente no Sistema de Atendimento 

Socioeducativo seguirá as seguintes diretrizes: 

• 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; 

• inclusão de ações e serviços para a promoção, proteção, prevenção de 

agravos e doenças e recuperação da saúde; 

• cuidados especiais em saúde mental, incluindo os relacionados ao uso 

de álcool e outras substâncias psicoativas, e atenção aos 

adolescentes com deficiências; 

• disponibilização de ações de atenção à saúde sexual e reprodutiva e à 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; 

• garantia de acesso a todos os níveis de atenção à saúde, por meio de 

referência e contra referência, de acordo com as normas do Sistema 

Único de Saúde (SUS); 

• capacitação das equipes de saúde e dos profissionais das entidades de 

atendimento, bem como daqueles que atuam nas unidades de saúde 

de referência voltadas às especificidades de saúde dessa população e 

de suas famílias; 

• inclusão, nos Sistemas de Informação de Saúde do SUS, bem como no 

Sistema de Informações sobre Atendimento Socioeducativo, de dados 

e indicadores de saúde da população de adolescentes em 

atendimento socioeducativo; 

• estruturação das unidades de internação conforme as normas de 

referência do SUS e do SINASE, visando ao atendimento das 

necessidades de Atenção Básica. 
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4.1.5.1 Atendimento a adolescente com transtorno mental e com dependência de 

álcool e de substância psicoativa 

 
O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que apresente 

indícios de transtorno mental, de deficiência mental, ou associadas, deverá ser 

avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. As competências, a 

composição e a atuação da equipe técnica de que trata o caput, do art. 64, da Lei nº 

12.594/2012, deverão seguir, conjuntamente, as normas de referência do SUS e do 

SINASE, na forma do regulamento. A avaliação de que trata o caput, do art. 64, da 

Lei nº 12.594/2012, subsidiará a elaboração e execução da terapêutica a ser 

adotada, a qual será incluída no PIA do adolescente, prevendo, se necessário, 

ações voltadas para a família. 

O tratamento a que se submeterá o adolescente deverá observar o previsto 

na Lei n° 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos 

das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial 

em saúde mental. 

 
4.1.5.2 Visitas a adolescente em cumprimento de medida de internação   

 
A visita do cônjuge, companheiro, pais ou responsáveis, parentes e amigos a 

adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa de internação observará 

dias e horários próprios definidos pela direção do programa de atendimento. É 

assegurado ao adolescente casado ou que viva, comprovadamente, em união 

estável o direito à visita íntima. O visitante será identificado e registrado pela direção 

do programa de atendimento, que emitirá documento de identificação, pessoal e 

intransferível, específico para a realização da visita íntima. É garantido aos 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação o direito de 

receber visita dos filhos, independentemente da idade desses. O regulamento 

interno estabelecerá as hipóteses de proibição da entrada de objetos na unidade de 

internação, vedando o acesso aos seus portadores. 
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4.1.5.3  Regimes disciplinares 

 
Todas as entidades de atendimento socioeducativo deverão, em seus 

respectivos regimentos, realizar a previsão de regime disciplinar que obedeça aos 

seguintes princípios:  

• tipificação explícita das infrações como leves, médias e graves e 

determinação das correspondentes sanções;  

• exigência da instauração formal de processo disciplinar para a 

aplicação de qualquer sanção, garantidos a ampla defesa e o 

contraditório;  

• obrigatoriedade de audiência do socioeducando nos casos em que seja 

necessária a instauração de processo disciplinar;  

• sanção de duração determinada;  

• enumeração das causas ou circunstâncias que eximam, atenuem ou 

agravem a sanção a ser imposta ao socioeducando, bem como os 

requisitos para a extinção dessa; 

• enumeração explícita das garantias de defesa;  

• garantia de solicitação e rito de apreciação dos recursos cabíveis;  

• apuração da falta disciplinar por comissão composta por, no mínimo, 3 

(três) integrantes, sendo 1 (um), obrigatoriamente, oriundo da equipe 

técnica. 

 

4.1.5.4 Capacitação para o trabalho 

 
Os estabelecimentos, cujas funções demandem formação profissional, 

ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE) nas condições a serem dispostas em 

instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores 

dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais. 

 
4.1.5.5 Avaliação e acompanhamento da gestão do atendimento socioeducativo 

 
A Lei nº 12.594, de 2012, instituiu o Sistema Nacional de Avaliação e 

Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo, com os seguintes objetivos: 

contribuir para a organização da rede de atendimento socioeducativo; assegurar 
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conhecimento rigoroso sobre as ações do atendimento socioeducativo e seus 

resultados; promover a melhora da qualidade da gestão e do atendimento 

socioeducativo; e disponibilizar informações sobre o atendimento socioeducativo. 

A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

realizará avaliações periódicas da implementação dos Planos de Atendimento 

Socioeducativo em intervalos não superiores a 3 (três) anos. O objetivo da avaliação 

é verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos 

gestores e operadores dos Sistemas. O processo de avaliação deverá contar com a 

participação de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da 

Defensoria Pública e dos Conselhos Tutelares, na forma a ser definida em 

regulamento. 
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5 O AMPARO AO ADOLESCENTE INFRATOR NA POLÍTICA DE A SSISTÊNCIA 

SOCIAL 

 
5.1 AS POLÍTICAS SOCIAIS 

 
As políticas sociais ora são vistas como mecanismos de manutenção da força 

de trabalho, ora como conquista dos trabalhadores, ora como arranjos do bloco no 

poder, ora como doação das elites dominantes, ora como instrumento de garantia do 

aumento da riqueza ou dos direitos do cidadão. 

As políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de proteção 

social implementado pelo Estado, voltadas para a distribuição dos benefícios sociais 

visando à diminuição das desigualdades sociais produzidas na sociedade. 

De antemão, advertimos que há diversos entendimentos do que seja Política 

Pública e por isso, certo, errado, melhor ou pior não deve ser o objeto de análise. 

Por exemplo, Mead (1995), Lynn (1980), Peters (1986), Dye (1984) seguem uma 

mesma linha em que focam o governo como promotor de ações que influenciam a 

vida dos cidadãos.  

A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell: decisões e análises 

sobre política pública implicam, em linhas gerais, responder as questões: quem 

ganha o quê, por que e que diferença faz. (Souza, 2006).  

Algumas críticas são feitas a essas abordagens que superestimam aspectos 

racionais e procedimentais das políticas públicas, argumentam que elas ignoram a 

essência da política pública, isto é, o embate em torno de ideias e interesses. Além 

do que ao centrarem-se nos governos essas definições obscurecem o seu aspecto 

conflituoso e os limites que cercam as decisões dos governos.  

Outras definições enfatizam o papel da política pública na solução de 

problemas. Uma Política Pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um 

problema público. Ela pode ser uma orientação à atividade ou passividade de 

alguém, o que decorrer dessa orientação também faz parte da política pública. 

A Política Pública, (Políticas Públicas – Conceitos Básicos, 2015. p.2 )possui 

dois elementos fundamentais:  

a) Intencionalidade pública – motivação para o estabelecimento de ações para 

tratamento ou para resolução de um problema;  
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b) Problema público – diferença entre uma situação atual vivida (status quo) e 

uma situação ideal possível à realidade coletiva. 

 De fato a Política Pública é um conceito abstrato, isso requer um esforço 

intelectual para conseguir torna-lo concreto, palpável. Podemos comparar a Política 

Pública à alma e para tomar forma, precisa de um corpo. As políticas públicas 

‘tomam forma’ por meio de programas públicos, projetos, leis, campanhas 

publicitárias, esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas e organizacionais, 

subsídios governamentais, rotinas administrativas, decisões judiciais, coordenação 

em rede atores, gasto público direto, contratos com stakeholders dentre outros. 

 É certo que os modelos que iremos apresentar não esgotam todos os tipos de 

Políticas Públicas existentes, nem que cada política encaixe-se exclusivamente em 

um único modelo, mas eles são importantes, pois simplificam e esclarecem o 

entendimento em torno do tema, além de ajudar a identificar aspectos relevantes da 

problemática das políticas e direcionar nosso olhar para compreender melhor o 

campo das Políticas Públicas. 

 

5.1.1 Tipos de Políticas Públicas 

 

a) Políticas Públicas distributivas - As chamadas políticas distributivas não 

consideram a limitação dos recursos públicos e buscam privilegiar não a sociedade 

como um todo, mas uma parcela da população. Um risco iminente advindo das 

políticas distributivas é a ocorrência do que conhecemos como clientelismo, 

Assistencialismo etc. 

 b) Políticas Públicas redistributivas - Por meio destas é que se alocam bens ou 

serviços a segmentos específicos da sociedade mediante recursos que são 

extraídos de outros grupos específicos.  

c) Políticas Públicas regulatórias -  São as mais facilmente identificadas e envolvem 

prioritariamente os policymakers, a administração pública e a burocracia estatal, 

além de outros grupos de interesse. As políticas regulatórias conformam-se em 

ordens e proibições, decretos e portarias. 

 d) Políticas Públicas constitutivas -  São elas que estabelecem as ‘regras do jogo’, 

as normas e procedimentos a partir das quais devem ser formuladas e 

implementadas outras políticas. 
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5.1.2 Implementação de Políticas Públicas 

 
 A implementação de políticas públicas é um processo dinâmico e não linear. 

Ela ocorre na fase do processo de políticas públicas em que as decisões de política 

pública se traduzem em ações. Analisar o contexto em que se está implementando 

uma política é importante para sua eficácia. Embora diversos fatores contextuais 

possam ser importantes para um determinado caso, quatro demandam uma atenção 

especial: 

a) Grau de estabilidade política -  O ambiente pode ser considerado “propício” para a 

implementação de políticas se houver um apoio político relativamente forte aos 

produtos do programa que serão produzidos, e se a capacidade burocrática para 

tarefas analíticas e de implementação for relativamente forte.  

b) Grau em que o ambiente político e econômico externo está mudando - lentamente 

ou mais rapidamente. A forma como esses dois primeiros fatores (o ambiente geral 

de políticas públicas facilitador e o ritmo de mudança) se cruzam pode oferecer 

pistas para as perspectivas de implementação.  

c) Abertura do processo de políticas públicas - refere-se ao grau em que o processo 

é influenciado por uma série de atores, em vez de ter uma base de tomada de 

decisão estreita. Exemplificando, em um país com diversidade cultural e ideológica, 

com presença forte de ONGs e liberdade de imprensa, a formulação de políticas 

será inevitavelmente  moldada por um grande número de atores e conceitos básicos 

diferente do que ocorreria em um país em que a formulação de políticas é restrita a 

uma pequena elite.  

d) Grau de descentralização do setor público -  A descentralização é um dos focos 

dos debates sobre desenvolvimento nas últimas décadas, com a maioria dos países 

implementando, ou pelo menos apoiando, a ideia de passar autoridade e recursos 

para níveis mais baixos de governo (descentralização territorial) ou para autoridades 

reconstituídas não tradicionais (descentralização funcional). O grau em que tais 

tendências afetará a forma como as decisões relacionadas à adoção de políticas são 

tomadas, os recursos mobilizados, e os atores administrativos e não burocráticos 

para a implementação. 
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5.2 A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) é uma política que junto 

com as políticas setoriais, considera as desigualdades socioterritoriais, visando seu 

enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 

atender à sociedade e à universalização dos direitos sociais.  

O público dessa política são os cidadãos e grupos que se encontram em 

situações de risco. Ela significa garantir a todos, que dela necessitam, e sem 

contribuição prévia a provisão dessa proteção. A Política de Assistência Social vai 

permitir a padronização, melhoria e ampliação dos serviços de assistência no país, 

respeitando as diferenças locais.  

              A família para a PNAS - Política Nacional de Assistência Social é o grupo 

de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, afetivos ou de 

solidariedade. 

            Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, seção I, artigo 4º, a 

Política Nacional de Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios 

democráticos: 

I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 
 
II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da 
ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 
 
III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 
benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e 
comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; 
 
IV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e 
rurais; 
 
V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos 
critérios para sua concessão. 

 

A organização da Assistência Social tem as seguintes diretrizes, baseadas na 

Constituição Federal de 1988 e na LOAS: 

 

I - Descentralização político-administrativa, cabendo à coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos 
programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social, garantindo o comando único das ações 
em cada esfera de governo, respeitando-se as diferenças e as 
características socioterritoriais locais; 



 37

  
II – Participação da população, por meio de organizações representativas, 
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 
 
III – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de 
Assistência Social em cada esfera de governo; 
 
IV – Centralidade na família para concepção e implementação dos 
benefícios, serviços, programas e projetos. 

 

A Política Pública de Assistência Social realiza-se de forma integrada às 

políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando seu 

enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 

atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. Sob essa 

perspectiva, objetiva: 

 

•       Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social 

básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles 

necessitarem; 

 

•       Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos 

específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais 

básicos e especiais, em áreas urbana e rural; 

 

•       Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 

centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária. 

 

            Constitui o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e 

grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: 

famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 

pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos 

étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão 

pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias 

psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e 

indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e 

informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem 

representar risco pessoal e social. 
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5.3  O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

De acordo com a Lei orgânica de Assistência Social (LOAS – 1993):  

 

“a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, é política de 
seguridade social não contributiva, que prevê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de iniciativas pública e da sociedade para 
garantir o atendimento às necessidades básicas”.  
 

A LOAS introduziu uma nova realidade institucional, propondo mudanças 

estruturais e conceituais, um cenário com novos atores revestidos com novas 

estratégias e práticas, além de novas relações interinstitucionais e 

intergovernamentais, confirmando-se enquanto possibilidade de reconhecimento 

público da legitimidade das demandas de seus usuários. A população em risco ou/e 

com vulnerabilidade social deixou de ser assistida ou favorecida para se tornar 

usuária ou beneficiária. Sabe-se que a Assistência Social antes a LOAS era 

permeada por uma significativa fragilidade institucional devido a sua trajetória de 

viés clientelista historicamente predominante que constituiu relevantes obstáculos à 

mobilização desta arena setorial. Tal dificuldade revela-se inclusive no fato de que a 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) foi promulgada em 1993 e somente foi 

efetivada em 1995, enquanto a Lei Orgânica da Saúde (LOS) data de 1990. 

 Apesar de sua regulamentação, a LOAS avançou muito pouco no sentido de 

conferir uma nova institucionalidade à política de assistência social, e é somente na 

IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em dezembro de 2003, que 

se define uma nova agenda política com diretrizes objetivas com relação à 

organização desta arena setorial. Pode-se afirmar que a partir deste momento, em 

condições políticas e econômicas favoráveis. 

 O tema da exclusão social e a discussão em torno das políticas públicas 

necessárias para fazer em face de esta histórica situação passa a ocupar lugar de 

destaque na agenda pública do governo eleito em 2003. No ano de 2003, é criado o 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), que tem investido na (re)construção da 

Política de Assistência Social com base em um modelo descentralizado com 

responsabilidades compartilhadas entre os três entes federativos - União, estados e 

municípios.  

A própria criação do MDS confere um novo estatuto à política de assistência, com 

reforço da perspectiva de profissionalização da área. Isso significa que, pela primeira 
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vez na história da constituição da seguridade no país, há um movimento concreto 

para romper com o legado clientelista e assistencialista que marca esta arena 

setorial. Em 2004 o Ministério do Desenvolvimento Social tornou pública a versão 

final da PNAS, onde podemos destacar: a inovação em trabalhar com a noção de 

território e a perspectiva de constituição do SUAS.  

Na recente implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS- 

2005) que, através da Política Nacional de Assistência Social (PNAS- 2004), prevê 

que as ações no campo da assistência social devem ocorrer em sintonia e 

articulação com outras políticas públicas. O SUAS fundamenta como principais 

pressupostos a territorialidade, a descentralização e a intersetorialidade. Conforme 

afirma Simões (2009), o paradigma nesse sistema (SUAS), articula a 

descentralização com a intersetorialidade, uma vez que o objetivo visado é promover 

a inclusão social e/ou melhorar a qualidade de vida, resolvendo os problemas 

concretos que incidem uma população de um dado território.  

O SUAS prevê um sistema unificado com partilha de responsabilidades entre 

os entes federados e as instâncias do sistema descentralizado e participativo, institui 

sistema de informação, monitoramento e avaliação, além de preconizar uma lógica 

orçamentária que garante cofinanciamento com repasse automático de recursos. 

 Nesses termos, o SUAS tende a representar uma nova concepção de 

organização e gestão dos serviços, cuja construção contou com a participação ativa 

dos técnicos da área. Trata-se, decerto, da maior e mais importante mudança 

ocorrida na área da assistência. É preciso, pois, acompanhar empiricamente a 

implementação da política, tendo em vista a necessidade de produzir análises sobre 

este processo. De acordo com Pereira, (2007) o SUAS é, nos termos da lei, um 

mecanismo organizador dos preceitos, disposições, ações e procedimentos 

previstos na LOAS e na PNAS. Seu objetivo é o de garantir, do ponto de vista 

operacional e em caráter sistêmico (funcionalmente interligados), a implementação e 

gestão da política. 

O SUAS é um modelo de gestão descentralizado e participativo, que objetiva 

em todo território nacional a regularização – padronização de serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais, tendo como eixos estruturantes, 

matricialidade sociofamiliar, a descentralização político-administrativa, a 

territorialização, as novas formas de relação entre Estado e Sociedade, definição de 

atributos e financiamento das três esferas de governo, padronização da 
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nomenclatura dos serviços socioassistenciais, controle social, política de recursos 

humanos, a informação, monitoramento e avaliação. 

           O SUAS materializa o conteúdo da LOAS – Lei Orgânica da Assistência 

Social, cumprindo no tempo histórico dessa política as exigências para a realização 

dos objetivos e resultados esperados que devem consagrar direitos de cidadania e 

inclusão social (PNAS, 2004, p.33). 

          Os principais instrumentos de regulamentação do SUAS são a NOB/SUAS 

(2005) - Norma de Operação Básica e NOB/RH (2006) - Norma de Operação Básica 

de Recursos Humanos. 

         Convém salientar que os serviços, programas, projetos e benefícios passam a 

ser definidos pelo seu grau de complexidade em relação à Proteção Social, que é 

uma forma institucionalizada, pública ou privada, que as sociedades se utilizam para 

proteger seus membros em decorrência da velhice, doenças, privações, fatalidades, 

abandono, violência domiciliar, violência sexual, subemprego ou trabalho precário ou 

nenhum acesso aos bens e serviços sociais. 

Nessa perspectiva, a proteção Social é dividida em: Proteção Social Básica, 

Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade. 

A proteção básica tem a finalidade de prevenir situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem como visa o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários. A proteção básica destina-se à população 

que está em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação 

(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, 

ou, fragilização de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social, 

discriminações de gênero, étnicas, por idade, por deficiências.  

          A Proteção Social de Média Complexidade oferece atendimento 

socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco 

pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos, cujos vínculos familiares e 

comunitários não foram rompidos e que demandam intervenções especializadas. 

Está organizada em unidades públicas (equipamentos) de gestão e abrangência 

municipal, nos quais se desenvolvem os programas e serviços de atendimento, que 

tem como objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e 

comunitários, bem como o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a 
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proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de 

direitos.   

         A  Proteção Social Especial de Alta Complexidade é considerada de Proteção 

Social Especial (PSE) de Alta Complexidade (AC) aquele que oferecem atendimento 

às famílias e indivíduos que se encontram em situação de abandono, ameaça ou 

violação de direitos, necessitando de acolhimento provisório, fora de seu núcleo 

familiar de origem. 

De acordo com a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, que dispõe 

sobre a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, quatro serviços 

compõem a Proteção Social Especial (PSE) de Alta Complexidade: 

• Serviço de Acolhimento Institucional (que poderá ser desenvolvido nas 

modalidades de abrigo, Casalar, Casa de Passagem ou Residência 

Inclusiva); 

• Serviço de Acolhimento em República; 

• Serviço de Acolhimento em Família acolhedora; 

• Serviço de Proteção em situações de Calamidade Pública e de Emergência. 

       Esses serviços visam a garantir proteção integral a indivíduos ou famílias em 

situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou 

extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam o acolhimento em 

ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições de moradia, higiene, 

salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. Os serviços também devem 

assegurar o fortalecimento dos vínculos familiares e/ou comunitários e o 

desenvolvimento da autonomia dos usuários.  

            Assim como a Proteção Social se materializa através de uma rede 

socioassistencial que oferta e opera serviços, programas, projetos e benefícios 

definidos pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS/NOB/SUAS, 2005, 

P.94), em consonância com a LOAS, que conceitua: 

Serviços – são atividades continuadas, definidas no art.23 da LOAS que visam à 

melhoria da vida da população e cujas ações estejam voltadas para as 

necessidades básicas da população, com ordenamento em rede, de acordo com os 

níveis de Proteção Social: 

• Programas – compreendem ações integradas e complementares, tratadas 

no art.24 da LOAS, com objetivos, tempo e área de abrangência, definidos 
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para qualificar, incentivar, potencializar e melhorar os benefícios 

assistenciais, não se caracterizando como ações continuadas. 

• Projetos – definidos nos arts. 25 e 26 da LOAS, caracterizam-se como 

investimentos econômico-sociais nos grupos populacionais em situação 

de pobreza, buscando subsidiar técnica e financeiramente iniciativas que 

lhe garantam meios e capacidade produtiva e de gestão para a melhoria 

das condições gerais da subsistência, elevação do padrão de qualidade 

de vida, preservação do meio ambiente e organização social, 

articuladamente com as demais políticas públicas. 

• Benefício de Prestação Continuada – previsto na LOAS e no Estatuto do 

Idoso, provido pelo Governo Federal, consiste em repasse de 1 (um) 

salário mínimo mensal ao idoso (com de 65 anos ou mais) e à pessoa com 

deficiência que comprovem não ter meios para suprir sua subsistência ou 

de tê-la suprida por sua família. 

• Benefícios Eventuais – previstos no art.22 da LOAS visam o pagamento 

por natalidade ou morte, ou para atender necessidades advindas de 

situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para criança, a 

família, o idoso, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz (que nutre, 

alimenta) e nos casos de calamidade pública. 

 

5.3.1 O que são os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) 

 
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade 

pública estatal descentralizada da Política Nacional de Assistência Social PNAS. 

O CRAS, atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), dada sua capilaridade nos territórios e é responsável 

pela organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas de 

vulnerabilidade e risco social. Além de ofertar serviços e ações de proteção 

básica, o CRAS, possui a função de gestão territorial da rede de assistência 

social básica, promovendo a organização e articulação das unidades a ele 

referenciadas e o gerenciamento dos processos nele envolvidos (NETTO, 1996).  

Para Parente (2015), o principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço 

de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), cuja execução é obrigatória 

e exclusiva. A Proteção Social Básica, são ações de caráter preventivo seu 
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objetivo é fortalecer os laços familiares e comunitários, prevenindo situações de 

risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que 

vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, 

acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos 

(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). 

(PARENTE, 2015, p. 09)  

Essa Proteção prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos 

locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, 

conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Esses 

serviços e programas deverão incluir as pessoas com deficiência e ser 

organizados em rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas. Os 

Benefícios Eventuais e os Benefícios de Prestação Continuada (BPC) compõem 

a Proteção Social Básica, dada a natureza de sua realização. A Proteção Social 

de Média Complexidade – são ações destinadas a situações onde os direitos do 

indivíduo da família já foram violados, com atendimento individualizado e 

monitoramento sistêmico.  

O programa de atenção integral a família (PAIF) consiste em um trabalho 

de caráter continuado que visa fortalecer a função protetiva das famílias, 

prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e 

contribuindo para a serviços sócio assistenciais, como o Programa Nacional de 

Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS/TRABALHO, que 

busca a autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por 

meio do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho.  

A Proteção Social Básica atua por intermédio de diferentes unidades. 

Dentre elas, destacam-se os Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e a rede de serviços socioeducativos direcionados para grupos 

específicos, dentre eles, os Centros de Convivência para crianças, jovens e 

idosos. (MDS/2004) 
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5.3.2 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

 De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 
(Resolução CNAS nºb109/2009), é: 

O serviço realizado em grupos, organizado a partir de 
percursos, de modo a garantir aquisições 
progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu 
ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social 
com famílias e prevenir a ocorrência de situações de 
risco social. 
 

O SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e 

afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos 

usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o 

enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Deve ser ofertado de modo a garantir as 

seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de estimular o 

desenvolvimento da autonomia dos usuários. 

 Os usuários do SCFV são divididos em grupos a partir de faixas etárias, 

considerando as especificidades dos ciclos de vida. O trabalho nos grupos é 

planejado de forma coletiva, contando com a participação ativa do técnico de 

referência, dos orientadores sociais e dos usuários. O trabalho realizado com os 

grupos é organizado em percursos, de forma a estimular as trocas culturais e o 

compartilhamento de vivências; desenvolver junto aos usuários o sentimento de 

pertença e de identidade; e fortalecer os vínculos familiares, sempre sob a 

perspectiva de incentivar a socialização e a convivência familiar e comunitária. 

 

5.3.3 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 

 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) é 

um órgão público municipal, de natureza colegiada, composto paritariamente por 

representantes da sociedade civil e representantes do Poder Executivo Municipal, 

que tem por função precípua formular a política de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente em âmbito municipal, bem como exercer o controle da 

implementação dessa política. É um órgão de participação popular, fruto da 

democracia participativa (arts. 1º, parágrafo único, 227, § 7º c/c 204, CR/88), que 

assegura a participação da sociedade na elaboração das políticas públicas do 

Município voltadas para a promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes. 
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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão 

público especial, tendo em vista que mesmo não possuindo personalidade jurídica 

própria, é independente e autônomo em relação ao Poder Executivo Municipal. É 

autônomo, sendo livre para tomar suas próprias decisões, mas sempre dentro da lei 

e alguns Municípios acrescentam, por meio de lei, os seguintes requisitos dos 

princípios da doutrina da proteção integral e do melhor interesse da criança. Não se 

subordina, hierarquicamente, ao Poder Executivo Municipal nem aos outros Poderes 

Públicos. Também não integra e nem se subordina ao Poder Judiciário e ao 

Ministério Público. No entanto, a sua autonomia não impede a revisão e fiscalização 

de seus atos pelos aludidos órgãos, sob o aspecto da legalidade. 

 Contudo, do ponto de vista administrativo, o CMDCA é vinculado 

administrativamente ao Município, fazendo parte da estrutura da Administração 

Pública. O CMDCA é um órgão colegiado, portanto suas deliberações devem ser 

provenientes de manifestação da maioria ou da unanimidade dos seus membros, 

conforme dispuser a lei municipal ou regimento interno. É um órgão de participação 

popular e de composição paritária, tendo em vista que metade do colegiado é 

composta por representantes da sociedade civil e a outra metade, por 

representantes do Poder Executivo Municipal, assegurando-se, assim, a paridade 

em suas decisões. 
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6 O LÓCUS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL: CRAS/SANTA CE CÍLIA 

 
6.1  CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA – SC 

 
O contexto sociocultural utilizado para a realização deste trabalho tem como 

base o município de Santa Cecília em Santa Catarina.  Desde meados do século 

passado, o local servia apenas de descanso para os tropeiros que vinham de São 

Paulo para o Rio Grande do Sul. Recebeu destes viajantes o nome de Corisco, pela 

incidência de relâmpagos intensos em dias chuvosos. 

Com o passar do tempo, algumas famílias sentiram a necessidade fornecer 

suprimentos aos viajantes e então construíram alguns armazéns fixando residência 

no local.  

 Este município também foi palco da Guerra do Contestado que ocorreu entre 

os anos de 1912 a 1916, caracterizada pela revolta  entre a população ribeirinha da 

região, denominada caboclos e uma empresa de exploração de madeira e erva-mate 

que os expulsou de suas terras.  Alguns armazéns da então comunidade de Corisco 

sofreram tentativas de saques, porém, as famílias conseguiram evitar o assalto, mas 

não a chacina. Relatos dão conta de que pelo menos 24 pessoas morreram neste 

acontecido. 

Também vieram alguns imigrantes que trouxeram a imagem de Santa Cecília, 

passando o local a denominar-se Santa Cecilia do Corisco. A categorização de 

município aconteceu no de 1958, com o nome de Santa Cecília. 

O território onde ocorreu a Guerra do Contestado, ao longo dos anos teve um 

desenvolvimento muito aquém do esperado, pois ficou marcado pela ferida da 

guerra como uma “Terra de Jagunços”, afastando boas possibilidades de 

investimentos na região, transformando-a numa das regiões mais pobres do estado. 

É neste contexto que se constitui o município: com baixo índice de 

desenvolvimento humano, economia predominantemente madeireira com alta 

demanda  de mão-de obra barata, além de uma população com predominância de 

descendência cabocla, de uma cultura que diverge da cultura dominante europeia. 

 

6.2 ATIVIDADES NO CRAS DO MUNICÍPIO – BREVE DESCRIÇÃO 

 
Com uma população em torno de 17.000 habitantes, e algo em torno de  

800famílias referenciadas no CRAS, o município se enquadra como município de 
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pequeno porte l nas especificações do SUAS. Sendo assim, este município não 

precisaria ter Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e 

também o Abrigo Institucional ou Casa Lar. No entanto, a demanda para tais 

serviços é tão grande que o poder público é obrigado a manter o serviço e sem o 

cofinanciamento das outras esferas de governo.  

O CRAS de Santa Cecília foi criado sob a Lei nº 014/2010 numa estrutura 

mínima de funcionamento, por ser, na época, município de pequeno porte II e estar 

classificado em Gestão Básica. A equipe era composta por uma assistente social, 

uma psicóloga ou um pedagogo e uma coordenadora que era assistente social, um 

estagiário, um auxiliar administrativo, todos com carga horária de quarenta horas. O 

antigo PETI passou se chamar Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, atendendo crianças e adolescentes com faixa etária de 0 a 17 anos, porém 

sem vínculos com O CRAS. Este último, nem estava localizado no território de maior 

vulnerabilidade, os trabalhos eram desenvolvidos de forma fragmentada, separando 

serviços de convivência, das famílias atendidas pelo PAIF, adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas não interagiam com os segmentos do 

Serviço de Convivência, as práticas pedagógicas eram fundamentadas em ensino 

escolar, etc. O atendimento às famílias era de forma assistencialista onde o cadastro 

era feito apenas pra distribuição de cesta básica e a participação apenas em cursos 

de tricô, crochê, etc. 

A partir do Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (Resolução 01, 21 de fevereiro de 2013), a ênfase dos serviços  passou a 

ser  o atendimento às famílias, privilegiando a dimensão socioeducativa como 

metodologia de trabalho. Os serviços passaram a ser desenvolvidos de forma 

integrada e intergeracional, ensaiando inclusive rodas de conversa para articulação 

das redes de proteção, (escola, conselho  tutelar, ministério público, equipes de 

média e alta complexidade, etc.) 

 

6.3 OS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

ATENDIDOS NO CRAS DE SANTA CECÍLIA – SC 

 
Adolescência é uma etapa intermediária do desenvolvimento humano, entre a 

infância e a fase adulta. Este período é marcado por diversas transformações 

corporais, hormonais e até mesmo comportamentais. Não se pode definir com 
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exatidão o início e fim da adolescência (ela varia de pessoa para pessoa), porém, na 

maioria dos indivíduos, ela ocorre entre os 10 e 20 anos de idade (período definido 

pela OMS – Organização Mundial da Saúde) 

Durante esse período, o adolescente, na maioria das vezes entra em conflito 

com as gerações mais velhas, já que as perspectivas e ambições de ambas as 

partes geralmente não coincidem. 

Na região do Contestado onde está localizado o município de Santa Cecília, 

os índices de violência são elevados, não só em relação ao adolescente, mas 

também no que se refere a crianças, idosos e mulheres. O abrigo institucional 

mantém uma média de 12 crianças abrigadas todo o ano; são inúmeras denúncias 

contra idosos no disque 100; e em relação à violência contra a mulher, são vários 

mandados de medidas protetivas expedidos na delegacia durante o ano. É deste 

cenário que emerge os adolescentes que são atendidos no CRAS. Advindos de uma 

população de baixa renda, sem perspectivas de uma vida melhor e de ambientes 

onde a violência se internaliza nos relacionamentos como uma “válvula de escape” 

para as situações cotidianas.  

Este adolescente não tem muitas opções de lazer e de trabalho. Em relação 

aos estudos, geralmente para de estudar pela pressão da família para trabalhar e 

alguns com situações mais caóticas procuram no casamento uma forma de pelo 

menos fugir da realidade, perpetuando o ciclo dos desvalidos. 
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7 O PROJETO DE PESQUISA 

 
A pesquisa desenvolvida para obtenção dos dados para referenciar a 

presente monografia teve como objetivo geral: Analisar o impacto das medidas 

socioeducativas aplicadas em jovens adolescentes no CRAS de Santa Cecília, no 

período de julho de 2017 a julho de 2018. 

Como objetivos específicos elencou-se: 

Entrevistar jovens e/ou adolescentes, em cumprimento de medidas 

socioeducativas no município de Santa Cecília-SC, bem como seus familiares e 

equipe de referência que os acompanha; 

- Entrevistar os componentes da equipe de referência que atua no CRAS para 

analisar os desafios de seu trabalho; 

- Apresentar o perfil dos jovens atendidos em medidas sócio educativas; 

- Apresentar sugestões de táticas e estratégias à equipe de referência no 

sentido de melhorar o atendimento educacional a esse público; 

- Criar uma possível rede de segmentos sociais capazes de atender esse 

público com medidas socioeducativas (hospital, secretaria de educação, corpo de 

bombeiros, etc.). 

 
7.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
Este trabalho fundamenta-se em uma pesquisa de campo, onde serão 

coletados dados para posterior análise. A metodologia utilizada será a qualitativa 

quantitativa, ou seja, ao mesmo tempo em que abordará um assunto do qual se tem 

pouco conhecimento, estudará uma tendência através da medição de dados. Este 

trabalho será desenvolvido através de questionário aplicado ao público que cumpre 

medidas socioeducativas, conversas com a Equipe de Referência que atende este 

público, como também abordagens com as famílias destes adolescentes. 

 
 

7.1.1 Universo da Pesquisa 

 
Foram entrevistados todos os jovens atendidos no CRAS de Santa Cecília, no 

período de julho de 2017 a julho de 2018, sua famílias e todos os componentes da 

equipe de referência. 
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7.1.2 Instrumento da Pesquisa 

 
A pesquisa foi realizada através da aplicação de questionário com perguntas 

fechadas e abertas (Anexo 1), aos jovens adolescentes em cumprimento de 

medidas sócio educativas atendidos no CRAS/Santa Cecília/SC, às famílias dos 

jovens e equipe técnica do CRAS. 

 
7.1.3 Análise dos dados 

 
Os dados coletados foram analisados em parte através de dados tabulados 

estatisticamente e outra parte através de análise qualitativa. 

 
7.2 AS REVELAÇÕES DA PESQUISA  
 
7.2.1 Entrevistas com adolescentes 
 
A pesquisa com adolescentes foi realizada por meio de questionário/entrevista com 

07 (sete) adolescentes que passaram pelo CRAS de Santa Cecília/SC. 

 
Tabela 1  –  Relação de gênero dos entrevistados 
 

GÊNERO QUANTIDADE PORCENTAGEM 
FEMININO 04 57,1% 

MASCULINO 03 42,9% 
TOTAL 07          100% 

 
A tabela indica que 57,1% dos entrevistados são do gênero feminino 42,9% 

são do gênero masculino, havendo predominância do gênero feminino, o que não é 

muito comum, uma vez que predominantemente os casos nacionais são 

encontrados entre os masculinos. Uma amostragem nacional do Conselho Nacional 

de Justiça (2016) aponta que a apenas 10% dos adolescentes cumpridores de 

medidas socioeducativas são femininos. 

 
GRÁFICO 1 – Proporção entre o gênero dos entrevistados 
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Fonte: Acadêmico Pesquisador 
 
 

Tabela 2  – Relação de atos infracionais cometidos pelos adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas no CRAS 

 
ATO INFRACIONAL QUANTIDADE IDADE GÊNERO PORCENTAGEM 

  -17 +17 FEM. MASC.  

BRIGA 04 01 03 02 02 57,1% 

FURTO 02 -   02 02 - 28,5% 

POSTAGEM VÍDEOS 
PORNOGRÁFICOS 

01  01 - 01 14,4% 

TOTAL 07     100% 
 

Em relação ao ato infracional, temos 57,1% dos adolescentes cumprindo 

medidas por briga, 28,5% estão cumprindo por furto e 14%  por postagem de vídeos 

pornográficos.  

Uma amostragem nacional do Conselho Nacional de Justiça (2016) aponta 

que a apenas 10% dos adolescentes cumpridores de medidas socioeducativas são 

femininos e que a maior causa dos atos infracionais refere-se ao tráfico de drogas. 

Na presente pesquisa percebe-se que a principal causa dos atos infracionais é a 

violência (brigas) com 57,1% dos casos, apresentando 75% dos adolescentes 

maiores de 17 anos e 25% abaixo desta faixa etária. Em relação ao gênero, 50% do 

sexo masculino e 50% são femininos. A segunda causa é o furto com 28,5%, sendo 

que todos os adolescentes que cumpriam por furto tinham acima de 17 anos e todos 

femininos. Dentre o público total feminino, 50% cumpria por violência e a outra 

metade por furto. 
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GRÁFICO 2 – Apresentação dos atos infracionais dos adolescentes entrevistados 
 

 
Fonte: Acadêmico Pesquisador 
 
 
Tabela 3  – Relação da situação escolar dos adolescentes entrevistados 
 

SITUAÇÃO QUANTIDADE IDADE GÊNERO PORCENTAGEM 

  -17 +17 FEM. MASC.  

ESTUDANTE 02 - 02 02 - 28,6% 

NÃO 
ESTUDANTE 

05 01 04 01 04 71,4% 

TOTAL 07     100% 

 

Em relação à escolaridade dos integrantes da pesquisa, 71,4% dos 

pesquisados não estão estudando, sendo 20% com idade inferior a 17 anos e 80% 

dos adolescente com faixa etária acima de 17 anos, enquanto 28,6% dos que ainda 

permanecem na escola, 50% possuem idade superior a 17 anos, e todos são 

femininos. Pode-se constatar que o fato de estar fora da escola é predominante 

entre o público masculino, pois entre os não estudantes são apenas 20% de 

femininos.  
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GRÁFICO 3 – Proporção entre adolescentes que estudam e não estudam 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Acadêmico Pesquisador 
 

Tabela 4– Relação de adolescentes em situação de emprego ou não 
 

SITUAÇÃO QUANTIDADE IDADE GÊNERO PORCENTAGEM 

  -17 +17 FEM. MASC.  

TRABALHANDO 02 01 01 01 01 28,6% 

NÃO 
TRABALHANDO 

05 - 05 02 03 71,4% 

TOTAL 07     100% 

 
No que diz respeito à situação de trabalho desses adolescentes, 71,4% dos 

mesmos não estão trabalhando, sendo todos com idade acima de 17 anos, com 

40% de femininos e 60% de masculinos. Dos 28,6% que já estão no mercado de 

trabalho, metade tem menos de 17anos e em relação ao gênero, 50% são 

femininos. Sendo que todos os entrevistados que estão estudando não estão 

trabalhando, e dos que não estão estudando, 60% não está trabalhando, e os 40% 

que estão trabalhando, o fazem de maneira informal.  

Percebe-se nesta situação que 71,4% dos adolescentes não realizaram, 

apesar da idade, nenhum curso profissionalizante e dos 28,6% que realizaram 

algum curso, não estão trabalhando.  Aqui precisamos levar em conta a situação 

socioeconômica do município de Santa Cecília-SC que  não oferece tantas 

oportunidades aos jovens. Um exemplo disso é o Programa Menor Aprendiz, que 

atende apenas 10 a 15% da demanda existente. Os cursos oferecidos pela unidade 

do SENAI do município seleciona seu público através de provas. 

Há pouca ou nenhuma oferta de cursos profissionalizantes voltados para este 

público por parte do poder público. Sem contar o fato de que  o setor madeireiro que 
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constitui a principal atividade econômica  do município é composta basicamente de 

mão-de-obra barata e sem qualificação. 

 

GRÁFICO 4 - Situação de trabalho dos entrevistados 

 
Fonte: Acadêmico Pesquisador 
 
 
 
 
Tabela 5  – Relação de adolescentes que possuem ou não a carteira de trabalho 
 

SITUAÇÃO QUANTIDADE PORCENTAGEM 
COM CTPS 04 57,1% 

SEM CTPS 03 42,9% 

TOTAL 07 100% 
 

Dos entrevistados para este trabalho, 57,1% possui carteira de trabalho, 

enquanto 42,9% ainda não possuem. Dos que possuem CTPS, apenas 25% estão 

trabalhando e mesmo assim de maneira informal. 
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GRÁFICO 5 – Proporção entre adolescentes que possuem ou não Carteira de 
Trabalho: 
 

 
Fonte: Acadêmico Pesquisador 
 
 
Tabela 6  – Situação de violência sofrida pelos entrevistados 
 

SITUAÇÃO QUANTIDADE PORCENTAGEM 
SOFREU 

VIOLÊNCIA 
03 42,9% 

NÂO SOFREU 
VIOLÊNCIA 

04              57,1 

TOTAL 07           100% 
 

A situação de violência sofrida pelos adolescentes apresenta um quadro onde 

57,1% dos entrevistados que não sofreu qualquer tipo de violência por parte de um 

dos genitores, enquanto 42,9% dos entrevistados afirmam ter sofrido violência de 

pelo menos um dos pais. Dos que afirmam ter sofrido violência por parte dos pais, 

70% cometeram atos infracionais de brigas, enquanto 30% cometeram atos 

relacionados a furtos. No entanto, todos os adolescentes afirmam que a violência 

sofrida foi surra. Percebe-se aí uma substituição do diálogo pela violência, talvez 

como uma forma das famílias obterem um resultado final mais rápido, já que  o 

diálogo precisa ser repetitivo e contínuo. 
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GRÁFICO 6 – Proporção entre adolescentes que sofreram ou não violência por 

parte dos pais 

 

 
Fonte: Acadêmico Pesquisador 
 
Tabela 7  – Situação familiar dos entrevistados 
 

SITUAÇÃO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

MORA COM A 
MÃE 

02 28,7% 

MORA COM OS 
DOIS 

04 57,1% 

MORA COM O 
CÔNJUGE 

01 14,2% 

TOTAL 07 100% 

 
Na pergunta “com quem você mora?”, 57,1% dos entrevistados afirma morar 

com os dois pais, enquanto 28,7%, diz morar apenas com a mãe e 14,2% moram 

com o cônjuge. Dos que moram com a mãe, uma adolescente está grávida. Dos que 

moram com os dois pais, uma adolescente é mãe solteira. Dos adolescentes que 

moram com os dois pais, 75% cumprem medidas por violência (brigas) e 25% 

cumpriam por furto. 

 Em conversa com familiares, percebe-se o uso da violência naturalmente 

como defesa no seio familiar: “Eu não ensino a brigar, mas se provocarem, não pode 

ficar quieto”. Há uma ausência de diálogo que construa uma convivência pacífica. 

Basta um simples “olhar atravessado” para se começar uma briga.  
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GRÁFICO 7 – Proporção entre adolescentes que vivem ou não com os pais 

 

 
Fonte: Acadêmico Pesquisador 
 
 
 
 
QUADRO 1 – Qual o ato infracional que você cometeu? 
 
 
Adolescente A1 – “Briguei na escola por bullyng”. 
 
Adolescente A2 – “Briga no futebol”. 
 
Adolescente A3 – “Furto” 
 
Adolescente A4 –“Briga. Dei uma facãozada num piá.” 
 
Adolescente A5 – “Postei vídeo de uma menina na Internet”. 
 
Adolescente A6 -  “Briga na escola”. 
 
Adolescente A7 -  “Não lembro. Entrei na casa de uma mulher e ela chamou a  
 
polícia”. 
 
 

Neste quadro confirmamos o que está exposto no gráfico 2 – “Relação de 

atos infracionais cometidos pelos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas no CRAS”, onde a maior incidência de atos infracionais está 

relacionado à violência. Nossos adolescentes ainda não conseguem conviver em 

harmonia no ambiente social. As disputas entre grupos ainda é acirrada até por 

motivos banais. Tanto a família quanto a escola não estão conseguindo instituir uma 

cultura de diálogo entre crianças e adolescentes.  
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QUADRO 2  – É a primeira vez que você comete ato infracional? 
 
 
Adolescente A1 – “Não”. 
 
Adolescente A2 – “Não”. 
 
Adolescente A3 -  “Sim.” 
 
Adolescente A4 – “Sim.” 
 
Adolescente A5 – “Sim.” 
 
Adolescente A6 – “Não”. 
 
Adolescente A7 – “Sim.” 
 
 
 A adolescência é a fase das experimentações para os jovens. Eles passam 

tanto por boas quanto más experiências.  Este quadro nos mostra a maioria dos 

adolescentes praticando o ato infracional pela primeira vez, nos levando a acreditar 

que realmente a falta de orientação por parte da família, da escola e até da 

sociedade os leva as más experiências. 

 

QUADRO 3 – Conte por que você cometeu o ato infracional. 

 
 
Adolescente A1 – “Me senti ofendida com o ato dela. Falou que quando eu saísse 
na chuva, o cabelo de palha de aço não deixava se molhar. Também me chamou 
de preta”. 
 
Adolescente A2 – “ Jogando futebol, um colega me provocou e brigamos, aí 
chamaram a polícia”. 
 
Adolescente A3 – “Foi um momento de bobeira, não medi as consequências, não 
planejei nada”. 
 
Adolescente A4 – “Fiquei nervoso, me bateram no ginásio. Esperei eles em casa, 
quando eles passaram eu dei uma facãozada no piá”. 
 
Adolescente A5 – “Não lembro”. 
 
Adolescente A6 – Fui separar uma briga e a menina me pulou. Aí eu bati nela. 
 
Adolescente A7 – “Uma amiga me levou lá”. 
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 Percebemos que os adolescentes que cometeram ato infracional por 

violência, agiram de forma natural como se estivessem se defendendo. Nenhum 

deles menciona atos de diálogo ou pedido de desculpas. Como os jovens tendem a 

identificar-se por grupos, isso tem a ver a necessidade de vitalizar sua permanência 

no grupo. Ser “forte” é condição básica para ser reconhecido dentro do grupo. 

  O adolescente que postou vídeo pornográfico na internet diz não lembrar o 

porquê cometeu este ato. Talvez tentando esconder alguma situação embaraçosa 

ou não querendo lembrar o ato. Já as adolescentes que cumpriram MSE por furto, 

dizem ter sido influenciadas pelas colegas, demonstrando a necessidade de 

cumplicidade na qual estão expostas dentro do grupo.  

 

QUADRO 4 – Qual a MSE aplicada a você? 

 
Adolescente A1 – “Oficinas de artesanato e pintura  no CRAS, palestras sobre 
violência”. 
 
Adolescente A2 – “Oficinas de artes e palestras no CRAS”. 
 
Adolescente A3 – “ Oficinas de leituras no CRAS com crianças de 06 a 09 anos e 
palestras sobre violência, mídias, etc.” 
 
Adolescente A4 – “Oficinas de pintura no CRAS e palestras sobre violência, 
importância de estudar, etc.”. 
 
Adolescente A5 – “Oficina de leitura com as crianças de 06 a 09 anos”. 
 
Adolescente 06 – “ Fiz algumas atividades de recepcionista no CRAS e oficinas de 
leitura com os pequenos”. 
 
Adolescente 07 – “Oficinas de leitura com crianças  e oficinas de artesanato” 
 
 
 
 Grande parte dos adolescentes que cumpriram MSE no CRAS, fizeram oficina 

de leitura e brincadeiras com as crianças pequenas como forma de delegar 

responsabilidade aos jovens. Eles sentem-se úteis em ajudar e até desenvolvem 

habilidades em cuidar dos pequenos. As palestras as quais eles se referem são, na 

verdade, rodas de conversa ouvindo os jovens e tentando provocar reflexões sobre 

as temáticas. As oficinas de artesanato são desenvolvidas com os jovens que 

demonstram interesse ou possuem habilidades para tal. 
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 Todos os adolescentes entrevistados demonstraram satisfação com as 

atividades desenvolvidas no CRAS e relatam que estas os ajudaram na reflexão 

sobre o ato infracional. 

 

QUADRO 5 – Qual foi a reação de sua família? 

 

 

Adolescente A1 – “A mãe ficou brava e bateu em mim. Não era pra mim ter batido 

na menina. Era pra ter registrado boletim de ocorrência”. 

 

Adolescente A2 – “Me fizeram assumir a responsabilidade sobre o ato”. 

 

Adolescente A3 – “Ficaram bravos, tristes, decepcionados”. 

 

Adolescente A4 – “Sentiram raiva. Só que não tive culpa, eles me pularam”. 

 

Adolescente A5 – “A mãe ficou brava. Me aconselhou, mas de forma rude”. 

 

Adolescente A6 – “Ficaram muito preocupados, pois eu fui pra delegacia e eu era 

de menor”. 

 

Adolescente A7 – “Me falou bastante coisa e foi na delegacia comigo.” 

 

 
 A raiva é o primeiro sentimento relatado pelos adolescentes no que diz 

respeito à reação da família sobre o ato infracional. Percebemos uma falta de 

diálogo entre jovens e familiares. Também percebe-se uma falta de 

acompanhamento das famílias em relação aos jovens. Ninguém se preocupa em 

saber onde eles estão, com quem estão e o que estão fazendo. Para evitar mais 

conflitos, os familiares preferem deixa-los à vontade. 

 
QUADRO 6 – Quais as atividades que você desenvolveu no CRAS? 
 
 
Adolescente A1 – “Participei de palestras sobre violência, convivência e oficina de 
artesanato”. 
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Adolescente A2 –“Palestra sobre violência e Convivência e desenhos em relevo 
com EVA na oficina de artesanato”. 
 
Adolescente A3 – “Curso de Informática Básica e oficina de leitura com os 
pequenos”. 
 
Adolescente A4 – “Desenho, pintura, palestras sobre violência e convivência”. 
 
Adolescente A5 – “Oficina de leitura com os pequenos e auxílio com as orientadoras 
sociais nas atividades com os mesmos”. 
 
Adolescente A6 – “Oficina de leitura com os pequenos e atividades de recepção 
(secretária)”. 
 
Adolescente A7 – “Oficina com os pequenos (leitura e brincadeiras). 
 
 
  
 
 
 
QUADRO 7 – Em que as atividades te ajudaram a refletir sobre o ato infracional 

cometido, e no que estas atividades estão melhorando sua vida? 

 

 

Adolescente A1 –“Depois disso, penso duas vezes antes de reagir, se fizerem 

bullyng comigo, vou registrar boletim de ocorrência”. 

Adolescente A2 – “Me fizeram mudar um pouco. Houve outra situação de 

provocação e eu desviei” 

Adolescente A3 – “Tomei uma lição, nunca mais repeti”. 

Adolescente A4 – “Um monte de coisas, gosto mais ainda de desenhar, não briguei 

mais”. 

Adolescente A5 – “Mudou meu pensamento sobre os outros. Dever de respeitar os 

outros”. 

Adolescente A6 – “Aprendi a pensar antes de cometer os atos. Antes eu não 

pensava. Já teve situações em que eu deixei de brigar por pensar antes”. 

Adolescente A7 – “Melhorei muito. Tive outro problema de violência em que a 

mulher veio aqui em casa me desaforar, vou ter que ir no fórum, mas não sou 

culpada, pois pensei e não reagi. 
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 Percebemos uma unanimidade entre os adolescentes em afirmar que as MSE 

os ajudaram a mudar seus pensamentos. Talvez o que faltava a esses jovens fosse  

alguém para ouvi-los, um bom diálogo, delegação de responsabilidades e, 

principalmente acreditar neles. As MSE devem sempre ser aplicadas em conjunto 

com diálogo onde se ouve muito mais do que se fala. 

  

QUADRO 8 – Você acha que sua passagem pelo CRAS ajuda ou ajudou você em 

alguma coisa? 

 
Adolescente A1 – “Sim, depois disso não briguei mais. Apesar de haver 
provocação, não briguei mais”. 
 
Adolescente A2 – “Sim, com a cabeça fria a gente pensa melhor”. 
 
Adolescente A3  – “Ajudou muito. Refleti bastante e o curso  (informática) me 
ajudou muito. Aprendi a acreditar mais em mim. 
 
Adolescente A4 – “Ajudou. Quero só trabalhar e voltar a estudar. Vou fazer a EJA. 
 
Adolescente A5 – “Eu refleti melhor sobre meus atos. Nunca mais repeti o que fiz.” 
 
 
Adolescente A6 – “Sim. Estou mais madura. Penso melhor nos meus atos”. 
 
Adolescente A7 – “Me ajudou a pensar mais antes de fazer as coisas. Minha mãe 
acha que estou bem melhor. Casei e estou sossegada.” 
 
 
 
  Todos os adolescentes afirmam que sua passagem pelo CRAS foi muito 

importante. Percebe-se que em casa, estes jovens possuem uma rotina que não 

lhes agrada, pois vive em um ambiente de cobranças, ninguém lhe escuta, é 

rotulado.  Quando é estipulada a MSE, essa rotina, de certa forma é quebrada e cria 

uma tensão muito grande entre os jovens e a família, pois prevalece ainda a ideia de 

punição pelo ato. A partir do momento que o jovem passa a frequentar o CRAS, 

quebra essa rotina com um ambiente favorável, diálogos e expectativas diferentes 

do seu cotidiano, então  ele passa a sentir-se bem e consegue internalizar alguns 

aprendizados importantes para sua vida. 
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7.3 ANÁLISE DO IMPACTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
 

Para Carreteiro (2010), para tornar-se adulto o adolescente precisa fazer 

diferentes experimentações, como forma de se apropriar de si e de seu corpo. Com 

isso ele se diferencia das figuras de identificação e encontra diferentes limites 

provisórios em que podem aparecer desafios a seu ímpeto de se auto afirmar. As 

experimentações nessa fase de mudanças podem ser ensaísticas ou definitivas. As 

ensaísticas permitem que o adolescente ingresse e depois se afaste de situações, 

enquanto as definitivas não oferecem essa liberdade de ir e vir. O caráter provisório 

ou permanente das experimentações mantém estreita relação com o suporte social 

do adolescente, de forma que jovens fragilizados socialmente, quando envolvidos 

em situações de risco tendem a tornar definitiva uma experimentação ensaística.  

Adolescentes que possuem frágil suporte social podem recorrer à 

marginalidade em busca da integração social. O termo marginal “remete às 

populações cujo modo de vida é marcado pela vagabundagem, mendicância, 

criminalidade e os ofícios infames” (Castel, 1998, p. 56). Essa forma de integrar-se 

ao meio social é considerada perversa (Guareschi, 1999), pois implica assumir uma 

posição social desonrosa para participar das relações de consumo. Para Castel 

(1998), os indivíduos e grupos integrados à sociedade são aqueles inscritos nas 

relações de produção de riqueza e de reconhecimento social. Os excluídos seriam 

os que não participam dessas relações de troca reguladas. Há posições 

intermediárias localizadas à margem, na fronteira entre estar incluído no grupo 

padrão e estar excluído. 

Nesse contexto, a família aparece como um fator fundamental, pois, por 

intermédio dela, se garante o direito da criança e do adolescente à convivência 

familiar e comunitária. A família está na base do desenvolvimento dos menores, à 

medida que não desempenha ou falha na atuação de seu papel institucional, tende-

se a um comportamento desviante e a fuga individual da normalidade. (MIOTO, 

2001) 

Podemos perceber que os adolescentes em cumprimento de MSE no CRAS 

de Santa Cecília – SC, encontram-se numa situação de fragilização social, uma vez 

que estão numa fase da vida que precisam dar respostas e criar expectativas, mas 

ao mesmo tempo não possuem experiências e orientações suficientes para 

satisfazer as expectativas dos adultos .  
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Na entrevista, 57,1% dos adolescentes moram com o pai e a mãe, 

configurando o modelo de família tradicional que, teoricamente teria que lhes 

fornecer referências e orientações necessárias. No entanto, as famílias acabam 

dedicando todo seu tempo ao trabalho e outros afazeres. Aliado a isso, temos o fator 

cultural, onde os pais tiveram que assumir uma vida adulta muito precocemente e 

com o mínimo de orientação e diálogo e agora estão cobrando o mesmo de seus 

filhos. Os pais acreditam que pela idade dos filhos, eles devem “se virar sozinhos”. 

Outro fator a ser considerado é que os pais, quando adolescentes, não tiveram a 

intervenção do estado em sua educação. Atualmente a ação dos órgãos 

socioassistenciais junto às famílias soam como intervenção e não é bem-vinda, 

apesar de reconhecerem que as atividades do CRAS ajudaram os jovens. 

Com relação à situação socioeconômica destes adolescentes, apenas 14,8% 

das famílias afirmam receber apenas um salário mínimo de renda, mas mesmo 

assim, não se enquadram no PBF.  Todas as famílias possuem casa própria, renda 

per capta superior às exigidas para benefícios eventuais. Portanto, não cabe aqui a 

ideia de que a violência está relacionada a miserabilidade. 

Pelas entrevistas realizadas pode-se considerar que as medidas sócio 

educativas aplicadas no CRAS de Santa Cecília têm demonstrado resultados 

eficientes na vida dos adolescentes. O primeiro fator para tal afirmação é que estas 

não são aplicadas em caráter de punição, ou seja, o adolescente é acolhido no 

CRAS como sendo parte de um processo que precisa ser trabalhado. Trata-se de 

um indivíduo que necessita de diálogo, precisa ser ouvido e participar de seu próprio 

processo de reintegração social.  

Os adolescentes não estão tendo pessoas que lhes sirvam de referência para 

uma orientação segura. As famílias não estão dedicando tempo para diálogo com 

seus filhos. Isso está refletido nas atitudes dos jovens junto aos colegas, 

orientadores sociais e professores. Existe uma grande dificuldade em manter 

diálogos com eles, principalmente no sentido de reconhecer o outro, achar 

qualidades no outro. Só conseguem dialogar positivamente com o outro se for 

mediado por algum adulto. Ninguém nasce propenso ao crime ou à marginalidade, o 

meio nos transforma por orientação ou falta dela. 

Uma das questões que norteia esta pesquisa é o acompanhamento destes 

jovens após o cumprimento de MSE junto ao CRAS. Findado o processo, a 

documentação é encaminhada para o Ministério Público e dá-se por encerrados os 
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trabalhos com a família e o adolescente. Isso potencializa ainda mais o caráter 

punitivo da MSE, pois todos os envolvidos, inclusive a equipe de referência, passam 

a impressão de que se livraram de mais um “fardo”. 

Não podemos deixar de mencionar aqui o fato de que a demanda deste 

público no município de Santa Cecília é muito grande e os profissionais acabam 

sendo numericamente insuficientes para efetuar os serviços. A equipe de referência 

do CRAS conta com uma psicóloga, uma assistente social, um pedagogo e a 

coordenadora, que também assistente social. A equipe torna-se numericamente 

insuficiente para acompanhamento dos egressos de MSE se levarmos em 

consideração que são aproximadamente 800 famílias referenciadas no PAIF, 130 

crianças e adolescentes integrantes do SCFV de 0 a 17 anos, 45 usuários em 

acompanhamento entre idosos, acamados e pessoas com deficiência.  

Aliado a isso, pesa a falta de opções para encaminhamento destes jovens 

que possui um perfil desfavorável, pois além de a maioria não estar estudando, sem 

preparo para o mercado de trabalho, ingressa  em ofícios informais exploratórios e 

de pouca renda justificado pelo argumento de que é melhor estar lá do que por aí 

“aprontando”.  

 

7.4 ENTREVISTAS COM FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES 
 
Tabela 8  -  Conhecimento do ECA 
 

         SITUAÇÃO        QUANTIDADE     PORCENTAGEM 

CONHECEM 04 57,1% 

NÃO CONHECEM 03 42,9% 

TOTAL 07 100% 
 

Em relação ao conhecimento do ECA, 57,1% das famílias entrevistadas 

afirmaram ter conhecimento do estatuto, enquanto 42,9% disseram não conhecê-lo.   

Dentre as famílias que conhecem o ECA, 25% delas afirmam participarem de 

atividades no CRAS, enquanto os outros 75%, não participam de tais atividades. 

Das famílias que não conhecem o ECA, 33,3% afirmam participar das atividades do 

CRAS, enquanto 66,7% não participam de atividades no CRAS.  O conhecimento do 

ECA por parte das famílias independe da participação em atividades no CRAS.  
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Outra questão é que o conhecimento que afirmam ter do estatuto diz respeito 

apenas ao ato infracional sem aprofundamentos em questões como obrigatoriedade 

de estudar, por exemplo. 

O CRAS de Santa Cecília possui referenciamento de famílias em caráter geral 

definido por vulnerabilidades. O fato de 75% das famílias não participarem de 

atividades no CRAS já nos aponta que a violência não está, necessariamente em 

famílias que estão vulneráveis.  

 
 
GRÁFICO 8 – Proporção entre famílias que conhecem ou não o ECA 
 

 
 Fonte: Acadêmico Pesquisador 
 
 
Tabela 9  – Situação Escolar dos Pais 
 

SITUAÇÃO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

1º ANO ENS. 
FUNDAMENTAL 

01 14,3% 

2º ANO ENS. 
FUNDAMENTAL 

01 14,3% 

4º ANO ENS. 
FUNDAMENTAL 

03 42,8% 

NÃO SOUBERAM 
INFORMAR 

02 28,6% 

 
.A escolaridade dos pais dos entrevistados apresenta um quadro onde 71,4% 

dos pais não têm o ensino fundamental completo e ainda 28,6% não souberam 

informar sobre a escolaridade de seus pais. Conforme dados da tabela 3 (Situação 

escolar dos adolescentes entrevistados), 71,4% dos adolescentes não estudam e 
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destes, 60% pararam de estudar no 1º ano do Ensino médio, enquanto 40%, saíram 

no 7º ano do ensino fundamental.  

Com a baixa escolaridade dos pais, os adolescentes não são motivados a dar 

continuidade aos estudos, ou seja, sem perceber, reproduzem a realidade do seu 

meio.  

 

GRÁFICO 9 – Proporção entre níveis de escolaridade dos pais 
 

 
Fonte: Acadêmico Pesquisador 
 
Tabela 10  - Situação escolar das mães 
 

SITUAÇÃO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

1º ANO ENS. 
FUNDAMENTAL 

01 14,33% 

2º ANO ENS. 
FUNDAMENTAL 

01 14,33% 

3º ANO ENS. 
FUNDAMENTAL 

02 28,5% 

4º ANO ENS. 
FUNDAMENTAL 

02 28,5% 

3º ANO ENS. MÉDIO 01 14,33% 

TOTAL 07 100% 

 
Neste quadro, temos 85,77% das mães dos adolescentes que não  possui o 

ensino fundamental completo e ainda 14,33% possuem o ensino médio completo. 

Este quadro apresenta uma grande semelhança com o anterior, ou seja, 

complementa a informação da baixa escolaridade dos pais dos adolescentes.  
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GRÁFICO 10 – Proporção entre os níveis de escolaridade das mães 
 

 
Fonte: Acadêmico Pesquisador 
 
Tabela 11  - Renda familiar 
 

SITUAÇÃO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

ATÉ UM SALÁRIO 
MÍNIMO 

01 14,3% 

DE UM A DOIS 
SALÁRIOS MÍNIMOS 

03 42,8% 

DE DOIS A TRÊS 
SALÁRIOS MÍNIMOS 

01 14,3% 

ACIMA DE TRÊS 
SALÁRIOS MÍNIMOS 

02 28,6% 

TOTAL 07 100% 

 
O quadro da renda familiar dos adolescentes apresenta 72,4% das famílias 

que afirmam receber até três salários mínimos de renda, enquanto 28,6% recebem 

acima de três salários mínimos. 

 Percebemos que os adolescentes entrevistados não estão em situação de 

miserabilidade, pois a maioria recebe até três salários mínimos de renda e todos os 

entrevistados possuem moradia própria. As famílias apresentam uma certa 

tranquilidade em relação à condição de seus filhos, parecem aguardar esperançosos 

por boas oportunidades. Neste caso pode-se considerar que o ato infracional 

cometido por adolescentes não está ligado a condições de miserabilidade. 
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GRÁFICO 11 – Proporção entre rendas das famílias entrevistadas 
 

  
Fonte: Acadêmico Pesquisador 
 
 
Tabela 12  - Participação das famílias no CRAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto à participação das famílias no CRAS, o quadro nos mostra que 71,4% 

das famílias já eram referenciadas no CRAS, enquanto 28,6% nunca participaram de 

atividades no CRAS. 

 

GRÁFICO 12 – Proporção entre as famílias referenciadas ou não no CRAS: 
 

 
Fonte: Acadêmico Pesquisador 
 
 

SITUAÇÃO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

REFERENCIADAS 
NO CRAS 

05 71,4% 

NÃO 
REFERENCIADAS 

NO CRAS 

02 28,6% 

TOTAL 07 100% 
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7.5 ENTREVISTA COM A EQUIPE TÉCNICA 

Esta etapa da pesquisa foi realizada através de entrevista a dois técnicos que 

atuam com os adolescentes, na média complexidade dentro do CRAS de Santa 

Cecília( uma psicóloga e uma assistente social). As duas técnicas debateram as 

questões e responderam em conjunto. 

 

1 – Qual a forma de acolhida feita a esses adolescentes no CRAS? 

Os adolescentes, depois de encaminhados pela Justiça da Infância e Juventude à 

Secretaria Municipal de Assistência Social, a Equipe Técnica responsável promove a 

inserção dos mesmos ao CRAS, onde, em algumas situações cumprem MSE 

(Medidas Socioeducativas), e em outras são acompanhados de forma contínua e 

comprometida pelos técnicos que lá executam seus serviços. Ao final da MSE, o 

prestador passa por uma avaliação pedagógica que será anexada ao seu processo 

 
2 - Quais as abordagens feitas pela equipe com esses adolescentes durante a 

prestação de medidas socioeducativas? 

Primeiramente, elaboração do PIA (Plano Individual de Atendimento) com a 

participação do(a) adolescente e da família, no qual consta os objetivos e metas a 

serem alcançados durante o cumprimento das MSE. Após são realizados os 

encaminhamentos necessários em cada caso, bem como o acompanhamento 

psicossocial (educação, saúde, cursos profissionalizantes, SCFV, esportes, etc.) 

 

3 - As medidas socioeducativas têm sido a melhor solução para esses 

adolescentes? Justifique. 

Quando realizada a reflexão do ato infracional junto aos adolescentes, em sua 

maioria verbalizam arrependimento e consciência em não repetir o erro. Porém, a 

ausência de uma estrutura familiar adequada aliada a carência de oportunidades 

profissionais e socioeconômicas, alguns adolescentes não concluem a medida 

socioeducativa, o que acarreta em um histórico de má resolução de seus problemas 

e dificuldade de boas perspectivas para a vida adulta. 

 

4- Quais os encaminhamentos feitos aos adolescentes após o cumprimento das 

medidas socioeducativas? 
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É realizada a avaliação pedagógica com os adolescentes no CRAS; a equipe técnica 

do Serviço de Proteção Social Especial de média complexidade verifica se os 

encaminhamentos realizados quando da elaboração do PIA obtiveram êxito bem 

como a documentação pessoal dos adolescentes; encaminhamento do Relatório de 

Prestação de MSE à Promotoria de Justiça da Comarca, bem como ofício com 

informações pertinentes a cada caso. 

  

5- A equipe recebeu alguma capacitação pelo SINASE? 

Não. Apenas leitura em apostilas, orientações técnicas, artigos científicos. 

6- Como a equipe percebeu a preocupação da família em relação ao ato infracional  

cometido pelo(a) adolescente? 

Na maioria dos casos, a família é ausente neste processo. Temos observado que 

muitas vezes o adolescente é julgado no seio familiar pelo ato infracional cometido, 

porém, não recebe o apoio desta família para a superação deste problema, nem o 

empoderamento necessário. 

 

7 - Em relação ao (a) adolescente,  que melhorias a equipe percebeu, em quais 

aspectos? 

Um caso difere do outro com peculiaridades e características específicas, porém, de 

modo geral observamos que os encaminhamentos, sobretudo relacionado à 

educação, não obtiveram êxito, porém observamos que na maioria dos casos, os 

adolescentes demonstram vontade em retornar aos estudos. Para alguns deles, o 

cumprimento das medidas configura-se como uma segunda chance para se tornar 

uma pessoa de bem. 

 

8– Quais as dificuldades no trabalho com adolescentes? 

A desestruturação familiar, principalmente; desânimo dos adolescentes perante às 

faltas de oportunidades; más companhias e influências negativas (redes sociais, 

internet, etc.) 

 

7.5.1 Análise da Entrevista com a Equipe Técnica 

 
 Durante a abordagem da equipe técnica, percebe-se um certo desinteresse 

da família no processo de ressocialização dos adolescentes. Geralmente o 
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adolescente vem acompanhado de apenas um de seus genitores, na maioria das 

vezes é a mãe que comparece. A maioria das famílias e dos adolescente, veem as 

medidas como punição, cumprindo-as de forma desinteressada.  

 Após o cumprimento das MSE, encerra-se o ciclo de acompanhamentos do 

adolescente pela equipe psicossocial.  

A família, por uma questão cultural, acaba satisfeita com o fato de amparar 

esse adolescente com teto e alimentação, não vendo a importância da afetividade e 

empoderamento. Nesse contexto, o adolescente acaba por compensar essa falta 

junto a aqueles que lhe são semelhantes, o que desencadeia nas famílias a ideia de 

o adolescente comete o ato infracional devido as más companhias. Aliado a isso, 

temos o fato de que a estrutura econômica do município não comporta atividades 

e/ou cursos que criem expectativas melhores para esses adolescentes. 

 

 

7.6 ANÁLISE DOS PROJETOS E SERVIÇOS DO CRAS VOLTADOS AO 

ATENDIMENTO DE JOVENS SOB MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 
O CMDCA de Santa Cecília/SC, foi criado pela Lei Municipal nº709, de 09 de 

setembro de 1991. Já o Programa de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto, teve 

seu registro homologado neste conselho pela Resolução nº 10/2014 em 20 de março 

de 2014. 

O atendimento a adolescentes em cumprimento de MSE passou a ser 

ofertado de forma ainda rudimentar isolado da família, apenas com o adolescente. 

As atividades eram mais voltadas ao sentido da punição do que socioeducativa. 

Pensava-se em um trabalho para o adolescente como castigo pelo ato infracional e 

não uma reflexão que possibilitasse uma reinserção social.  

Entre os anos de 2013 até 2018, as políticas assistenciais do município 

passaram por várias mudanças, como por exemplo: foram quatro coordenadores, 

quatro assistentes sociais de média complexidade e duas psicólogas, 

permanecendo apenas o pedagogo nesse período. Menos mal é que o CRAS 

passou a atender dentro do território mais vulnerável do município. 

As práticas pedagógicas foram mudando durante esse período, da mesma 

forma que o entendimento das políticas assistenciais. Hoje o trabalho está mais 

articulado, as famílias estão um pouco mais assistidas e os adolescentes já 
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cumprem as medidas em entidades sociais como escola, bombeiros, hospital, etc.. 

Porém faltam ainda opções de encaminhamento para esses jovens, pois o Programa 

“Menor Aprendiz”, por exemplo, contempla apenas três vagas para o público do 

CRAS, já que as poucas empresas que aderiram ao programa dão preferência de 

vagas para filhos de funcionários. 

O CRAS do município possui uma parceria com o Sindicato dos Produtores 

Rurais juntamente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR 

ofertando curso de Informática Básica tanto para adolescentes quanto para seus 

familiares. Muitos dos familiares não conseguem realizar o curso por falta de 

escolaridade mínima. 

As escolas oferecem atividades aos adolescentes como ajudantes de 

professores nos trabalhos pedagógicos com crianças, monitores dos pequenos nas 

atividades de leituras e brincadeiras, porém, a atividade em si não é suficiente para 

uma reflexão, ela precisa estar acompanhada de uma conversa profissional durante 

a atividade. 

Dentro do CRAS os adolescentes, além de acompanhamento psicossocial da 

equipe de média complexidade, desenvolvem oficinas com pintura, artesanatos com 

pneus, ajudam também no acompanhamento das oficinas de recreação com as 

crianças no ginásio de esportes, nas oficinas de leitura. A maior dificuldade nesse 

processo está na abordagem com esse adolescente durante o cumprimento da 

medida, pois se acredita  que apenas a oficina não o levará à reflexão. 
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8 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DADOS PESQUISADOS 

 
Este trabalho de pesquisa nos traz algumas contrariedades na comparação 

de adolescentes em prestação de medidas socioeducativas do município de Santa 

Cecília – SC, com o Cadastro Nacional de Adolescentes em prestação de medidas 

socioeducativas. Percebemos que o Brasil apresenta 10% de adolescentes em  

conflito com a lei do gênero feminino, enquanto neste trabalho, encontramos 57,1% 

de meninas. Isto provavelmente deva-se ao fato de que os atos infracionais serem 

voltados à violência. Nacionalmente, os atos infracionais mais praticados são tráfico 

de drogas, que se caracterizam, essencialmente por uma atividade masculina, 

justificando assim, os 90% de masculinos no cometimento de atos infracionais a 

nível nacional. 

Já que 71,4% das famílias declara renda de até três salários mínimos, isso 

gera nos adolescentes entrevistados certa segurança mínima de sobrevivência 

como alimentação, moradia, etc. Talvez este fato justifique que 71,4% dos 

entrevistados não estejam trabalhando e nem estudando. Essa segurança é 

suficiente para que os adolescentes desenvolvam a ideia de que não é preciso 

estudar para ter o mínimo para sobreviver. 

 As famílias ocupam-se de prover  sua manutenção mínima em relação à 

moradia e alimentação, enquanto os jovens esperam por oportunidades. Da parte 

pública, está sendo oferecido um curso de informática básica no CRAS e um curso 

de pedreiro para maiores de dezoito anos com cinco vagas patrocinadas pela 

prefeitura em parceria com o SENAI.  

 A pouca oferta de trabalho no município acaba deixando um grande número 

de adolescente ociosos que aliado à falta de diálogo e orientação das famílias, os 

torna vulneráveis a desvios de comportamentos. Existe uma carência no sentido de 

preparar esses jovens para uma vida social. Ensiná-los a planejar, projetar e 

construir seus ideais e a superar as frustrações e dificuldades. Precisam entender o  

valor das conquistas, aprender com os erros e definir metas. Eles esperam por 

oportunidades fáceis que talvez nunca virão. Deixaram a escola porque não 

gostavam e agora não conseguem dar sentido a sua vida.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

São diversificadas e divergentes as opiniões e os discursos referentes a 

natureza da  medida de prestação de serviço à  comunidade, direcionadas a 

aplicação ao menor  em situações de conflito com a Lei.  Segundo Gobbo e Muller 

(2009) levantam-se fortes discussões sobre a presença ou não do caráter punitivo 

e/ou pedagógico no cenário das medidas socioeducativas.  

Para Meneses (2008), seguindo as premissas dispostas nas diretrizes do 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE deve-se levar em conta 

que o menor infrator ao qual lhe é imputado executar a medida socioeducativa, é 

merecedor de sanção, assim como também possui o direito de obter educação.  

Portanto, se faz necessário que o referido menor, ao ser sentenciado ao 

cumprimento da medida socioeducativa, seja levado a compreender que a referida 

medida compõe uma parcela de um processo que dirimi normas e regras de 

convivência e respeito. Se essa conscientização não for trabalhada com o menor 

infrator, não surtirá efeito desejado, ao contrário o mesmo terá a referida medida 

apenas como um meio de punição pela prática de um delito, que o colocou em 

situação de conflito com lei. 

Analisando a situação do CRAS de Santa Cecília – SC, percebemos que o 

primeiro ponto a ser considerado é a rotatividade de profissionais, o que impossibilita 

a efetivação de projetos mais consistentes em relação às medidas socioeducativas. 

Cada equipe de profissionais atuando no máximo por um ano e com poucas 

capacitações, não conseguem adquirir conhecimento suficiente sobre o programa 

que rege essas atividades (SINASE), bem como estabelecer um projeto plurianual 

para tal. Cada equipe desenvolve os trabalhos dentro de suas possibilidades e 

entendimentos fazendo fechamentos para que a próxima equipe comece do “zero”.  

Aliado a isso, temos o fato de que boa parte dos profissionais que atuam com 

adolescentes em prestação de MSE, juntamente com a maioria da sociedade, 

partilha a ideia de que as medidas socioeducativas devem ser aplicadas de forma 

punitiva. Tanto é que a maioridade penal está seguidamente sendo discutida pela 

Câmara de Deputados e pelo Senado Federal. Não como forma de resolver a 

questão, mas apenas para dar uma resposta aos eleitores e acalmar os ânimos.  
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Outro fator relevante é que o município ainda não implantou a Lei do SUAS, 

que precisa ser construído como um projeto de lei ordinária, ser amplamente 

discutido no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), aprovado pelos 

vereadores e comissões municipais para enfim ser sancionado pelo prefeito 

municipal. No caso de Santa Cecília – SC, o Projeto de Lei está em fase de 

conclusão. A previsão é de que até o ano de 2020 seja sancionado. O mesmo 

acontece com o CREAS, que não possui equipe atuando integralmente embora haja 

demanda suficiente para tal. O trabalho vem sendo desenvolvido por uma assistente 

social e uma psicóloga que dividem o tempo entre a média complexidade, gestão e 

atuação no CRAS. Embora tenha demanda para CREAS, o município não se 

enquadra nos critérios para cofinanciamento do mesmo. Tais situações contribuem 

para a ineficiência nos trabalhos com adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas.  

O compromisso da família com o adolescente também torna-se um fator 

determinante, pois o adolescente, na maioria das vezes não está suficientemente 

orientado pelos seus familiares e acaba não refletindo sobre o ato infracional. Os 

pais entendem que a estrutura básica que estão dando a seus filhos como moradia e 

alimentação, já representam mais do que eles tiveram em sua adolescência. 

Culturalmente está se repetindo um ciclo, pois esses pais também não tiveram 

muitas orientações quando jovens. 

No caso dos atos infracionais por briga, existe uma preocupação maior, 

porque muitos familiares, inconscientemente acabam por apoiar ou orientar o 

adolescente a cometer a violência quando diz “eu não ensino a brigar, mas se 

provocar não pode ficar quieto”. O adolescente acaba por internalizar a violência 

como defesa, pois não há por parte da família um diálogo no sentido de evitar a 

violência. Em conversa com os adolescentes, os mesmos revelam que só reagem 

por provocações, que acabam sendo apenas um olhar, um disque disque, ou se “der 

em cima” do menino ou da menina pelo (a) qual estão apaixonados.  

A pesquisa revela que o município de Santa Cecília – SC, como tantos outros, 

está passando pelo processo natural e burocrático de implementação dos 

programas de assistência social. No ano de 2018, o município foi agraciado com a 

construção do prédio do CRAS, como também do prédio do Abrigo Institucional, que, 

pelo porte do município, teria que ser regionalizada, porém, pela demanda existente, 

o município acaba bancando. Neste ano também, o Ministério Público, por meio de 
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um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), efetivou a equipe de alta complexidade, que 

também atua no abrigo institucional, que é composta por uma psicóloga e uma 

assistente social. A efetivação estendeu-se também à assistente social do CRAS. 

Para o próximo ano, já há um aceno por parte do MP para efetivação de equipe 

completa do CRAS, bem como implementação das Leis do SUAS. A partir disso, 

entende-se que hajam maiores possibilidades de trabalhos mais aprofundados em 

relação aos adolescentes em prestação de MSE, como também a elaboração de 

projetos mais consistentes em trabalhos de prevenção dentro da assistência social.  

Percebemos com clareza que poder público nem sempre dá prioridades às 

atividades de prevenção dentro da Assistência Social. Os pactos firmados entre as 

esferas governamentais para financiamentos, não passam de discursos e estão 

sempre atrasados, os municípios estão à bancarrota e, no entanto precisam bancar 

esses valores. A sociedade de maneira geral não consegue aproximar-se do Estado 

para exercer pressão social e exigir a garantia de seus direitos.  

O Estado também não cumpre o que está na constituição federal que é o de 

proteger a família. A grande maioria das famílias, principalmente aquelas oriundas 

da classe trabalhadora, não tem os direitos sociais assegurados e esperam que os 

governantes o façam, sem pressão social.  Para muitas lhes faltam trabalho, acesso 

à saúde de qualidade, de moradia, de educação para seus filhos. 

Percebemos a necessidade de um alinhamento de ideias entre governo, 

profissionais e a sociedade no sentido de definir trabalhos efetivos para a garantia 

de direitos de crianças e adolescentes. Todos os segmentos sociais devem sentir-se 

responsáveis pela educação destes jovens, pois estes formarão a sociedade depois 

de nós.  

No caso específico do município de Santa Cecília-SC, nota-se uma falta de 

conhecimento tanto das famílias quanto dos adolescentes sobre as políticas públicas 

de proteção social. A sociedade em geral pouco ou nada sabe sobre tais políticas e, 

portanto acaba não usufruindo das mesmas de forma correta e nem exercendo sua 

função social de cobrança aos órgãos públicos na melhoria de seus atendimentos. 

Prevalece ainda a ideia de assistencialismo e para os adolescentes em cumprimento 

de MSE, é o castigo pelo ato cometido. 
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9.1 ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ADOLESCENTES 

A Lei nº 12.594/2012 estabelece a obrigatoriedade de inserção de 

adolescentes em cumprimento de MSE na rede pública de educação em qualquer 

fase do período letivo, contemplando as diversas faixas etárias e níveis de instrução. 

A pesquisa evidencia que esta dimensão da lei não vem sendo plenamente 

cumprida no município de Santa Cecília-SC, já que 71,4% dos adolescentes 

entrevistados estão fora da escola. As entidades responsáveis pela educação destes 

jovens estão isolados em células independentes, ou seja, a família, com todos os 

seus desajustes, prepara a criança e/ou o jovem da forma que lhe convém, a escola, 

em sua ideologia conteudista, atende apenas aqueles que conseguem adaptar-se, a 

sociedade acolhe “os melhores” e marginaliza os que não se adaptaram.  

A responsabilidade pela permanência destes jovens na escola deve ou 

deveria ser partilhada pela sociedade como um todo. No entanto o que se percebe é 

um jogo de empurra empurra, onde os profissionais que atendem os jovens, dizem 

ser a família negligente, a família responsabiliza o jovem por abandonar os estudos 

e o jovem relata não sentir atração pelos conteúdos escolares e a sociedade os 

marginaliza com acusações e rótulos. Isto por si só, cria uma tensão entre estas 

entidades. O fato é que estes jovens não estão sendo assistidos de maneira 

adequada, não estão aprendendo a lidar com as situações do cotidiano, não sabem 

o que buscar na escola e não possuem perspectivas dentro da sociedade. 

Diante disso, há uma necessidade de quebrar a tensão entre as entidades 

responsáveis por esses jovens para um ajuste de ideias no sentido de criar projetos 

educacionais capazes de despertar um protagonismo e uma autonomia nos 

mesmos. Criar rodas de conversa entre essas entidades para discussão do assunto. 

Construir  o entendimento de que “somos” e “fazemos” a sociedade que queremos, e 

não podemos esperar que alguém faça por nós. 
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