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RESUMO 

O presente trabalho, sugeriu como principal objetivo, referir o trabalho do Assistente 
Social, nas medidas socioeducativas, as quais têm como intento, responsabilizar e 
integrar o adolescente que cometeu algum ato infracional. Metodologicamente, a 
pesquisa foi viabilizada por meio de uma análise bibliográfica, e após, uma pesquisa 
qualitativa, com abordagem descritiva, de cunho interpretativo. Através do presente 
trabalho, foi abordada a trajetória de toda a profissão, o processo de como surgiu e 
evoluiu, seus marcos históricos, compreendendo seu objeto de trabalho, como intervir 
e compreender as mais variadas expressões da questão social. Foi através do período 
de renovação e reconceituação, que a profissão deixou seus traços conservadores e 
assumiu uma nova postura profissional e, assim surgiu, o projeto ético-político 
profissional. Também buscou-se compreender quais são as medidas socioeducativas 
e analisar como é a intervenção do assistente social, com relação ao adolescente que 
cometeu ato infracional e o trabalho com sua família.  Como marco legal, foi utilizado 
nessa pesquisa bibliográfica, as legislações pertinentes, como o Estatuto da Criança 
e Adolescente – ECA, Estatuto da Juventude, Código de Menores, Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo – SINASE, Código de Ética do Assistente Social, 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS, Conselho 
Federal de Serviço Social – CFESS. Nessa monografia, abordou-se uma análise 
descritiva referente ao serviço social nas medidas socioeducativas, na descriminação 
com o adolescente que comete ato infracional e na sua ressocialização na sociedade. 
Para finalizar, nas considerações finais, destacou-se os pontos importantes 
pesquisados e estudados referente ao tema, e o que esse processo contribuiu para a 
formação acadêmica. 
 
Palavras-chave: Serviço Social. Medidas socioeducativas. Adolescentes. Ato 
infracional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

The present work, suggested as main objective, to refer to the work of the Social 
Worker, in socio-educational measures, which aim to hold responsible and integrate 
the adolescent who committed some infraction. Methodologically, the research was 
made possible through a bibliographical analysis, a qualitative research, with a 
descriptive approach of interpretive nature. Through this work, the trajectory of the 
entire profession was addressed, its historical landmarks, the process of how it 
emerged and evolved, understanding its object of work, how to intervene and 
understand the most varied expressions of the social issue. It was through the period 
of renewal and reconceptualization that the profession left its conservative traits and 
assumed a new professional posture, thus the professional ethical-political project 
emerged. It also sought to understand what the socio-educational measures are and 
to analyze how the social worker intervenes with the adolescent who committed an 
infraction and the work with his family. As a legal framework, we used pertinent 
legislation in this bibliographic research, such as the Statute of Children and 
Adolescents - ECA, Youth Statute, Code for Minors, National Social and Educational 
Service System - SINASE, Code of Ethics for Social Workers, Brazilian Association of 
Education and Research in Social Service – ABEPSS, Federal Council of Social 
Service – CFESS. In this monograph, we address a descriptive analysis of social work 
in socio-educational measures, discrimination against adolescents who commit an 
infraction and their re-socialization in society. Finally, in the final considerations, we 
highlight the important points researched and studied regarding the theme and what 
this process contributed to our academic formation. 
 
Keywords: Social Work. Educational measures. Teenagers. Infraction. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho de conclusão de curso – TCC, é uma exigência curricular para obter 

o diploma de graduação em Serviço Social. Através desse trabalho, o acadêmico 

descreve o conhecimento adquirido, em todo o processo de ensino e aprendizagem. 

A fase da adolescência é marcada por diversas crises de identidade e de 

enfrentamentos internos, fazendo com que muitos jovens que não têm suportem 

familiar ou de pessoas próximas, sintam-se diminuídos, fragilizados, ou ainda, reajam 

de maneira contrária, sentindo-se imponderados, agindo muitas vezes de acordo com 

uma idade superior à sua, assim colocando sua vida em risco.  

Nesta fase, é possível que o adolescente conheça e tenha envolvimento com 

bebidas alcoólicas ou outros tipos de drogas, o que pode levar, a situações de maiores 

riscos, como furtos, tráficos, agressões e até mesmo vandalismo. 

Muitos são os jovens que são compelidos a cometer atos considerados 

infracionais, pela maneira como a sociedade está estruturada. Esta é uma das 

expressões da questão social, em que o Serviço Social atua.  

O Serviço Social insere-se no cumprimento das medidas socioeducativas, com 

a finalidade de dispor atenção socioassistencial, realizar acompanhamento com os 

adolescentes e contribuir com o acesso aos direitos, trabalhando com os princípios e 

valores da vida pessoal e social. 

O trabalho tem como título: Expectativas e desafios da ressocialização, 

autonomia e emancipação do adolescente: a intervenção do assistente social junto ao 

sistema socioeducativo. 

No primeiro ponto do referencial abordar-se-á as contrariedades da Sociedade 

Capitalista, diante da Profissão de Serviço Social, o marco histórico para a Profissão 

– A reconceituação do Serviço Social, a base profissional do Projeto Ético Político, 

destacando-se a importância da Unidade teoria prática, através das Dimensões 

Constitutivas do Serviço Social e o que Norteia o agir profissional: Os códigos de ética 

que perpassaram a profissão.  

O segundo ponto destacar-se-á a importância da evolução das Legislações 

Brasileiras, que garantem os direitos das crianças e Adolescentes. Salientar-se-á o 

ato Infracional como Justificativa de um histórico de vida, e de um sistema desigual, e 

os impactos na vida do Adolescente. Enfatizar-se-á quando o adolescente chega no 

Sistema Socioeducativo: Uma forma de Ressocialização e Não de Punição.  
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E para concluir o referencial teórico, no terceiro ponto, mencionar-se-á sobre o 

Serviço Social e o Sistema socioeducativo, a intervenção na busca da garantia dos 

direitos dos adolescentes, destacando-se a práxis do Assistente Social, com ênfase 

no adolescente e não o ato infracional, diante da prática. Ressaltar-se-á a profissão 

frente a discriminação, ao preconceito, ao Bullying, a exclusão Social do adolescente 

que praticou o ato infracional. Concluir-se-á fazendo uma análise com as ideias dos 

autores, sobre a contribuição do Serviço Social no Resgate da Cidadania do 

adolescente, que cometeu ato infracional: O retorno na Sociedade, dando importância 

a esse adolescente, para que sinta-se parte do todo e que não venha cometer mais 

atos infracionais. 

As indagações que nortearão esse trabalho: Quais são os maiores desafios 

encontrados na ressocialização do adolescente que comete ato infracional? Como o 

profissional Assistente Social intervém nesse meio? 

O objetivo geral será analisar quais são as medidas socioeducativas e como 

serão trabalhadas. Compreender qual a maior dificuldade para o adolescente 

reinserir-se na sociedade e, como o profissional assistente social se insere e intervém 

nesse meio. 

Os objetivos específicos são: descrever os fundamentos históricos do Serviço 

Social e o Sistema Capitalista; analisar quais são as medidas socioeducativas; refletir 

sobre a importância da atuação profissional junto as medidas socioeducativas. 

O ponto de partida para o aprofundamento desse presente trabalho, foi o 

primeiro estágio obrigatório, realizado na Casa de Semiliberdade na cidade de 

Caçador – SC. Com o decorrer do processo acadêmico a temática tornou-se mais 

atraente, então surge a convicção do tema escolhido. 

Para concluir essa monografia, realizar-se-á uma análise geral, associando a 

formação acadêmica e a Profissão de Serviço Social e sua relevância com o tema, 

que estará descrita nas considerações finais.  

 

 

 

 



12 

1 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

O termo pesquisa, deriva do latim, “perquirere”, que significa “perquirir, buscar 

com cuidado, informar-se de” (SILVA, 2004, p. 1038). Na concepção da língua 

portuguesa, pesquisa é entendida como “ação de pesquisar, busca, investigação; 

trabalho científico que registra os resultados de uma investigação” (BORBA, 2004, p. 

1.067). 

1.1 TIPO DE PESQUISA 

O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa qualitativa com abordagem 

descritiva de cunho interpretativo. Uma pesquisa bibliográfica qualitativa de revisão 

de literatura narrativa de cunho interpretativo. Segundo Gil (1946, p. 17): 

Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem 
como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 
pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para 
responder ao problema, ou então quando a informação disponível se 
encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente 
relacionada ao problema. 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza, conforme cita Severino (2007), 

a partir do:  

[...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 
impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias 
teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. 
Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir de contribuições dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos (SEVERINO, 2007, p.122). 

Já as pesquisas descritivas, têm como objetivo aprofundar fenômenos que já 

foram explorados, e buscar profundamente as características que melhor a descreve. 

É de caráter quantitativo, que busca a descrição de determinado assunto (LANDO, 

2020).  

A pesquisa fruiu-se de suporte teórico de artigos, livros, sites, dissertações, 

teses, os quais estavam expostos sobre assuntos tratados na temática da presente 

monografia, proporcionando associação e análise do conteúdo proposto. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.2 A TRAJETÓRIA SÓCIO-HISTÓRICA DA PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL NO 

BRASIL 

A profissão de Serviço Social passou por grandes desafios e mudanças. Vale 

destacar o significado da profissão e a relevância na sociedade, os quais necessitam 

ser abordados e relatados. Nesta unidade, abordar-se-á as contrariedades da 

Sociedade Capitalista diante da Profissão de Serviço Social, o marco histórico para a 

Profissão – A reconceituação do Serviço Social, a base profissional do Projeto Ético 

Político. Destacar-se-á a importância da Unidade teoria-prática, através das 

Dimensões Constitutivas do Serviço Social e o que Norteia nosso agir profissional: Os 

códigos de ética que perpassaram a profissão.  

2.3 O SISTEMA CAPITALISTA E A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: UM DESAFIO 

PARA O SERVIÇO SOCIAL 

No início da criação humana, o homem não tinha relação com o trabalho de 

forma direta, coletavam frutas, pescavam, caçavam para se alimentar, usavam os 

elementos na natureza para sobreviver, quando os recursos naturais se esgotavam, o 

indivíduo se mudava e buscava um novo lugar que suprisse suas necessidades 

básicas, nesse momento, havia uma relação caracterizada como homem e natureza 

(FIGUEIRA, 2000) 

Com passar do tempo, o indivíduo foi evoluindo e adquirindo capacidade de 

analisar as situações pelas quais vivenciavam. As famílias começaram a se organizar 

em grupos individuais e a se tornar uma civilização, criando seu próprio espaço e 

vivendo somente nele. O homem em convívio com o grupo, começou a se tornar 

racional e a sentir necessidade de ter para si, mais do que necessitava para 

sobreviver. Através disso, começa a dominação dos homens, iniciando o modo de 

produção escravista (FIGUEIRA, 2000).  

Nesse período, se desenvolveu relações de domínio e sujeição, em que os 

escravos eram vistos como objeto de trabalho. Após esse sistema, um novo modo se 

desenvolveu, o de produção feudal (JUSTUS, 2019). 

No feudalismo, as organizações econômicas, políticas e sociais eram baseadas 

em um sistema de posses de terras e em estamentos. As pessoas pertenciam a 
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mesma classe social, do seu nascimento até sua morte. As classes eram divididas 

em: nobreza, clero e servos (JUSTUS, 2019). 

Considerava-se nobreza a classe mais alta, que era composta pelos senhores 

feudais, donos das terras concedidas pelo rei, assim proporcionando poder absoluto 

e dominância em todo o território de suas terras (JUSTOS, 2019).  

Já o clero era dominado pela igreja católica, que não apenas evangelizava, 

como também, exercia poder na política, tendo com isso, uma boa parte de terras. 

(JUSTUS, 2019). 

Por fim, os servos, que eram a classe mais inferior, sendo compostos pelos 

trabalhadores do feudo, não tendo direito a nada. Trabalhavam apenas para 

sobreviver e se alimentar (JUSTUS, 2019). 

Aos poucos, a classe burguesa  se fortalecendo, buscando cada vez mais 

lucros em suas atividades comerciais e gradualmente foram surgindo os empresários, 

banqueiros e cambistas. Os indivíduos começaram a migrar para as cidades, 

buscando uma qualidade de vida melhor, porém começaram a surgir de maneira 

incontrolável as periferias. Era o início de uma ruptura com o sistema feudal, aflorando 

o nosso sistema vigente atual, o sistema capitalista (JUSTUS, 2019). 

No capitalismo, a reprodução da sociedade é baseada na exploração do 
homem pelo homem, o trabalho perde seu caráter de centralidade na vida 
humana, de transformador da natureza em objetos de sua necessidade, 
fundante do ser social, passando a ser mero instrumento de exploração, 
dominação e acúmulo de riquezas pela classe dominante e fonte única de 
sobrevivência da classe trabalhadora sob a lógica do capital (LESSA, 1999, 
p. 29). 

O capitalismo é um sistema econômico e social, baseia-se na propriedade 

privada e acumulação de capital, visando lucro. Devido às grandes variáveis que esse 

sistema vive, em sua maioria, favorecendo a burguesia, ocorre uma problemática, que 

atinge de forma brusca a vida do ser social, limitando suas potencialidades e 

desenvolvimentos. A classe é dividida em duas: a burguesia e o proletariado 

(CARVALHO, 2018).  

O modo de produção capitalista intervém em vários aspectos como: políticos, 

sociais e econômicos. Dessa maneira, influencia fortemente nos aspectos de uma 

sociedade (CARVALHO, 2020).  

Esse sistema conta com três fases, que se fortalecem e aos poucos vão 

tomando forma e se aprimorando, nomeados de: pré-capitalistas, não havendo 

industrialização e tendo sua base em trocas comerciais; a segunda, que é conhecida 
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como capitalismo industrial, que surgiu quando ocorriam as revoluções tecnológicas 

e políticas; e a terceira fase a qual perdura até a atualidade, denominada capitalismo 

financeiro, onde seu maior objetivo é obter lucros e permeia em quase todo o mundo 

(JUSTUS, 2019).  

Segundo Proni (1997, p. 2): 

O capitalismo tem-se transmutado ao longo dos últimos duzentos anos, seja 
sob a perspectiva de sua estrutura produtiva, dos atores sociais envolvidos 
na luta de classes, das instituições jurídicas que regem as relações 
econômicas, dos organismos internacionais que ordenam a economia 
mundial, do padrão de concorrência intercapitalista, dos mecanismos de 
intermediação financeira ou da forma de manifestação e superação de suas 
grandes crises. 

Enfatiza-se ainda que: 

Contudo, da ótica de seus princípios gerais ou tendências de movimento, o 
capitalismo se mantém fiel à sua natureza íntima; ou melhor, a cada nova 
etapa de seu desenvolvimento, são repostas de modo amplificado suas leis 
imanentes: tendência a aumentar o grau de concentração e centralização do 
capital [...] (MAZZUCCHELLI, 1985 apud PRONI, 1997, p. 3).  

Concorda-se com o autor quando enfatiza que:  

À medida que agem no sentido de desobstruir as barreiras que limitam a 
máxima acumulação de riqueza, essas leis gerais do capitalismo produzem 
resultados contraditórios, gerando crises que provocam mudanças 
importantes na organização econômica e na própria organização social. 
Entretanto, tais mu0danças só ganham significado quando apreendidas sob 
uma perspectiva histórica (PRONI, 1997, p.3) 

Com o êxodo rural, ocorreu a migração dos trabalhadores rurais para a cidade, 

que buscavam uma colocação dentro das fábricas e acabaram se deparando com a 

crescente e contínua substituição da mão de obra do homem, por máquinas. Conse-

quentemente, gerou demissões de muitos operários, junto a falta de planejamento 

urbano, pobreza, fome, desigualdade, violência, que pela burguesia dominava-se a 

“questão social” (CEOLIN, 2014).  

Com isso, essa classe começou a se questionar sobre a posição social que 

tinham, perante a face burguesa, assim pela primeira vez formando sindicatos da 

classe trabalhadora, reivindicando otimização nas condições de trabalho, empregabi-

lidade e moradia dessa classe advinda (CEOLIN, 2014). 

Perante a posição da igreja católica, de grande influência na sociedade da 

época, debateu-se as questões postas da classe trabalhadora, mas a favor da bur-

guesia. Em busca de uma forma de estabilizar o conflito, surge o serviço social como 
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resposta a “questão social”. O serviço social se dá pela assistência aos pobres, exer-

cido por mulheres piedosas da época, realizada sem teorização sobre respeito (CEO-

LIN, 2014). 

Iamamoto e Carvalho (2006, p. 94) expõem: 

Sendo o agente profissional um intelectual mediador de interesses de classes 
em luta pela hegemonia sobre o conjunto da sociedade, a prática profissional 
é, visceralmente, permeada por esse jogo de forças, subordinando-se histo-
ricamente, àquelas que são dominantes  do  ponto  de  vista  político,  econô-
mico  e  ideológico,  em  conjunturas históricas determinadas. Embora cons-
tituída para servir aos interesses do capital, a profissão  não  reproduz,  mo-
noliticamente,  as  necessidades  que  lhes  são  exclusivas: participa,  tam-
bém,  ao  lado  de  instituições  sociais,  das  respostas  às  necessidades 
legítimas de sobrevivência da classe trabalhadora, faces às suas condições 
de vida, dadas historicamente. 

Desse modo, o serviço social começa sua intervenção, conformando a classe 

trabalhadora, intervindo no processo de reprodução do capital e também auxiliando o 

processo de legitimação da burguesia. Toda via, a presença da força política contri-

buiu para a profissão, sendo que desenvolveu estratégia político-profissionais (IAMA-

MOTO, 2007 apud SOUZA, 2021). 

Nessa  lógica,  o  surgimento  do  Serviço  Social  na  realidade  brasileira –e  
sua institucionalização,  se  dará  a  partir  de  1930  e  1940,  no  contexto  
de  desenvolvimento  do capitalismo industrial e expansão urbana, trazendo 
no seu verso o agravamento da questão social e a intensificação das lutas 
sociais. Assim, coube ao Estado junto com o empresariado –e com suporte 
da Igreja Católica –atuarem no enfrentamento e regulação da questão social, 
através da prestação de serviços sociais implementado por grandes institui-
ções (SOUZA, 2021, p. 166). 

 Neste momento, a igreja católica assumiu a implementação das primeiras es-

colas do Serviço Social. Em 1936, em São Paulo, surgiu a primeira escola através de 

iniciativas do Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo (CEAS). A profissão 

estava dando seus primeiros passos, e a questão social, era analisada como uma 

questão moral e a intervenção profissional era praticada de maneira conservadora, 

vendo o indivíduo como o problema o qual deveria ser ajustado (SOUZA, 2021).  

Com o tempo, a profissão foi ganhando espaço, deixando seus traços 

conservadores e adotando uma postura crítica da realidade social. Atualmente, é uma 

profissão que contém caráter interventivo, está legitimada socialmente, sendo assim, 

está inserida na divisão sócio e técnica do trabalho, e tem como objeto, as expressões 

da questão social. O profissional atua em diversos campos, sendo eles no âmbito das 

políticas socioassistenciais, essas privadas ou públicas (PIANA, 2009).  
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2.4 MOVIMENTO DE RECONCEITUAÇÃO: A VIRADA DO SERVIÇO SOCIAL 

CONTRA O CONSERVADORISMO 

Considerada um grande marco para a profissão, o Movimento de 

Reconceituação foi também um momento de grandes transformações para o Serviço 

Social, transformando-o em uma profissão questionadora, com novos paradigmas, 

buscando a criticidade e novas teorias (LEORATO, 2017).  

Acompanhado de um processo histórico, faz-se necessário compreender o 

processo do movimento. Deu-se início no golpe militar de 64, que foi aplicado pelos 

militares, em um período de grandes retrocessos, denominado ditadura militar. Após 

esse golpe, os militares assumiram o poder do governo, os mesmos proporcionavam 

duas faces que se denominavam: ideológica e a repressiva (NETTO, 2005 apud; 

CARNEIRO; GONÇALVES; VIANA, 2015). 

A ideológica transmitia uma visão de que tudo que o governo fazia era correto 

e era para o bem da população. Desta maneira, o país se desenvolveria e teriam 

excelentes resultados, porém esse parâmetro só se encaixava para a classe burguesa 

e branca. Já a segunda face, vinha para oprimir, matar, torturar todos aqueles que 

ousavam ir contra o governo ou o ideal burguês (NETTO, 2005 apud; CARNEIRO; 

GONÇALVES; VIANA, 2015). 

Neste contexto da autocracia burguesa, o Serviço Social vem responder as 
novas demandas que se apresentavam no correr desde cenário. Desta forma 
o Serviço Social neste primeiro momento se apresentava como reprodutor 
das formas tradicionais do início da profissão, com uma prática paliativa, 
caritativa, assistencialista, prática essa reforçada pela autocracia burguesa 
(CARNEIRO; GONÇALVES; VIANA, 2015, n.p). 

Aos poucos, o mercado de trabalho começou exigir do profissional uma prática 

mais moderna, com novas características e que agissem com mais racionalidade. 

Sendo assim, o assistente social, dentro das novas exigências, necessitou realizar 

uma mudança no desenvolvimento de suas ações (CARNEIRO; GONÇALVES; 

VIANA, 2015). 

Segundo Netto (2005, p. 123): 

Sinteticamente, o fato central é que, no curso deste processo, mudou o perfil 
do profissional demandado pelo mercado de trabalho que as condições novas 
postas pelo quadro macroscópico da autocracia burguesa faziam emergir: 
exigia-se um assistente social ele mesmo “moderno” – com um desempenho 
onde traços “tradicionais” são deslocados e substituídos por procedimentos 
“racionais”. 
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Após essa mudança, a profissão começou a passar por diversas 

transformações, como por exemplo, a entrada do curso de Serviço Social nas 

universidades, posteriormente se inseriu nos campos das ciências sociais, 

oportunizando uma postura mais crítica de seus fundamentos (CARNEIRO; 

GONÇALVES; VIANA, 2015). 

É através desse contexto histórico, que a profissão começa seu processo de 

renovação, o mesmo que trouxe um novo olhar para o serviço social, principalmente 

o rompimento com o tradicionalismo profissional (CARNEIRO; GONÇALVES; VIANA, 

2015). 

Entendemos por renovação o conjunto de características novas, que no 
marco das constrições da autocracia burguesa, o Serviço Social articulou, à 
base do rearranjo de suas tradições (...), procurando investir-se como 
instituição de natureza profissional dotada de legitimação prática, através de 
respostas a demandas sociais e da sua sistematização, e de valorização 
teórica, mediante a remissão às teorias e disciplinas sociais (NETTO, 2005, 
p. 131).  

Foi através do Movimento de Reconceituação, que surgiu uma nova visão 

acerca da prática profissional, que executa uma análise crítica da realidade social, 

“buscando assim um melhor desempenho no agir profissional ao atender as 

demandas da questão social, pautado em bases teórico-metodológicas que buscam 

superar as práticas tradicionais do Serviço Social” (CARNEIRO; GONÇALVES; 

VIANA, 2015, p. 1). 

Considerado também, segundo IAMAMOTO (1998, p. 205), como “um marco 

decisivo no desencadeamento do processo de revisão crítica do Serviço Social no 

continente”, como aponta Netto (2010), “é, sem qualquer dúvida, parte integrante do 

processo internacional de erosão do Serviço Social “tradicional”. 

No processo de renovação, são apresentadas três perspectivas: “Perspectiva 

Modernizadora, Perspectiva de Reatualização do conservadorismo e a Intenção de 

Ruptura” (CARNEIRO; GONÇALVES; VIANA, 2015, p. 3). 

CARNEIRO; GONÇALVES; VIANA (2015, p. 3-4) definem a primeira 

perspectiva:   

A Perspectiva Modernizadora é a primeira perspectiva do processo de 
renovação do Serviço Social no Brasil e começa a ganhar força durante a 
crise do tradicionalismo da profissão. Essa perspectiva teve como marco 
principal adequar o Serviço Social às demandas abarcadas pelo processo 
sociopolítico oriundos do golpe militar.  

Neto (2005, p. 154) expos: 
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[...] uma perspectiva modernizadora para as concepções profissionais – um 
esforço no sentido de adequar o Serviço Social, enquanto instrumento de 
intervenção inserido no arsenal de técnicas sociais a ser operacionalizado no 
marco de estratégias de desenvolvimento capitalista, às exigências postas 
pelos processos sócio-políticos emergentes no pós-64. 

A segunda perspectiva é a Reatualização do Conservadorismo, trazida por 

NETTO (2005), que “se manifestou no interior da complexa dialética de ruptura e 

continuidade com o passado profissional” (NETTO, 2005, n.p). 

A terceira perspectiva foi a que se denomina, Intenção de Ruptura, que 

desejava romper totalmente com o Serviço Social tradicionalista, objetivava quebrar 

os procedimentos metodológicos, ideológicos e teóricos e sua perspectiva era o 

pensamento marxista. Seu objetivo maior era conceder uma nova face para o Serviço 

Social. “Esta perspectiva se constitui de três momentos distintos: o da sua emersão, 

o da sua consolidação acadêmica e do seu espraiamento sobre a categoria 

profissional” (CARNEIRO; GONÇALVES; VIANA, 2015, n.p). 

Portanto, verifica-se que o Movimento de Reconceituação foi um importante 
momento para a prática profissional do Serviço Social, visto que foi a partir 
disso que a profissão ganha um novo caráter, compromissado em agir sobre 
bases mais sólidas para intervir efetivamente na busca de atender as 
demandas que se apresentam na vida dos usuários. (CARNEIRO; 
GONÇALVES; VIANA, 2015, n.p). 

O Movimento de Reconceituação foi um marco para a profissão de Serviço 

Social, pois ganhou um novo caráter, compromisso e a formação de um profissional 

mais crítico, diante da realidade social. Propõem uma prática sistemática e científica, 

pois, é nesse momento, que a profissão vem romper com o tradicionalismo e forma 

um Serviço Social crítico, tendo grande influência no exército profissional da 

contemporaneidade (CARNEIRO; GONÇALVES; VIANA, 2015). 

Para uma melhor compreensão do Movimento de Reconceituação é necessário 

entender alguns documentos e seminários, que proporcionaram grande 

desenvolvimento profissional, mesmo com algumas controversas (LEORATO, 2017). 

 Um deles foi o encontro na cidade de Araxá/MG, o qual reuniu trinta e oito 

assistentes sociais, para discutir e refletir acerca da prática profissional. Esse encontro 

resultou em um documento que é fundamental para a profissão, pois ele trata de uma 

modernização e a busca da teorização metodológica do Serviço Social (LEORATO, 

2017).  

Em 1970, é formulado outro documento muito importante para a profissão, o de 

Teresópolis. Reuniram-se para o encontro, trinta e três profissionais, os quais se 
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dividiram em dois grupos de estudo. Visavam o coroamento do transformismo, 

trazendo a modernidade diante do tradicionalismo, mas não somente na visão 

profissional, como também parte interventiva da profissão. Este documento 

proporcionou uma grande relevância na metodologia do Serviço Social, todavia, 

discriminou às “situações problemas” discutidas. Apesar de tudo, impulsionou sobre a 

reflexão do agir profissional (LEORATO, 2017). 

Após oito anos, em 1978, realizou-se o seminário de Sumaré, no Estado do Rio 

de Janeiro. Esse encontro, reuniu vinte e cinco profissionais, que tinham como objetivo 

a libertação do tradicional. Proporcionou críticas referente ao atraso teórico 

profissional, de acordo com a realidade da época e também discussão referente a 

cientificidade, à fenomenologia e à dialética, também “tenta diferenciar a teoria da 

prática, propiciando uma abertura ao pluralismo, mas ainda aprisionado ao 

desenvolvimentismo” (LEORATO, 2017, p. 32). 

Já o seminário do Alto de Boa Vista, foi realizado no Colégio Coração de Jesus, 

no Rio de Janeiro, em 1984, com um diferencial, teve a participação de vinte e quatro 

pessoas, sendo um estudante, e vinte e três profissionais, esse seminário não teve 

apenas a diminuição de participantes, mas também, obteve seu reconhecimento 

apenas quatro anos depois de sua realização (LEORATO, 2017)  

O momento que vivemos é um momento pleno de desafios. Mais do que 
nunca é preciso ter coragem, é preciso ter esperanças para enfrentar o 
presente. É preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar os sonhos e 
concretizá-los dia a dia no horizonte de novos tempos mais humanos, mais 
justos, mais solidários (IAMAMOTO, 2008, p. 17). 

Esse movimento foi de grande importância profissional, e ele ainda é muito forte 

em nosso meio, mostra que a profissão ainda tem muito que conquistar e crescer, 

sempre buscando uma luta pelo aperfeiçoamento e direitos da sociedade ( LEORATO, 

2017). 

2.5 O PROJETO ÉTICO POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL TENDO COMO NÚCLEO 

O RECONHECIMENTO DA LIBERDADE COMO VALOR ÉTICO CENTRAL  

O Projeto Ético Político do Serviço Social se estabelece na trajetória dos anos 

1970 aos 1980 e avança com relação a essa última década devido ao contexto de 

redemocratização pelo qual passou a sociedade brasileira a partir daqueles anos, e 

do acirramento das lutas sociais. Os movimentos dos trabalhadores e trabalhadoras 

brasileiras batiam com pé na porta, reivindicando direitos elementares. O cenário 
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orientou francamente o projeto profissional dos assistentes sociais, que aderiam com 

entusiasmo as lutas que vinham sendo travadas naquele momento (MOISÉS, 2017). 

Nesse ínterim, o projeto ético-político do Serviço Social, responsável por nor-

tear as intervenções dessa profissão, se apresenta como importante instrumento para 

ação, frente aos desafios contemporâneos colocados aos profissionais, articulando 

teoria e prática reflexivas, consciência e exercício profissional. Suas bases constituti-

vas validam os caminhos e estabelecem as estratégias em direção a atuação com-

prometida, com a construção de uma nova sociedade (NETTO, 1999).  

          O projeto ético-político do Serviço Social, se materializa no cotidiano da 

profissão, pois: 

[...] tem como núcleo a liberdade como valor ético central, compromisso com 
a autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, a defesa 
intransigente dos direitos humanos, bem como, a defesa radical da 
democracia e da cidadania (SGORLON; SUGUIHIRO 2017, n.p). 

As autoras ainda expõem: 

Tal projeto foi construído e se dá coletivamente, mas ao mesmo tempo, 
possibilita também que os sujeitos sociais, individualmente, o sustentem, 
reafirmando seu posicionamento contrário à classe dominante, aliando-se 
aos movimentos populares, aos usuários dos serviços e às categorias 
profissionais que defendem os mesmos princípios e ideais (SGORLON 
;SUGUIHIRO 2017, n.p). 

Pode caracterizar o projeto como uma projeção coletiva, as quais estão ligadas 

nos princípios e valores da prática profissional. Sendo assim o projeto profissional, 

tem um vínculo com os projetos societários (BACKSCHAT, 2019). 

Segundo NETTO (2006, p. 2): 

Os projetos societários são projetos coletivos; mas seu traço peculiar reside 
no fato de se constituírem como projetos macroscópicos, como propostas 
para o conjunto da sociedade. Somente eles apresentam esta característica 
– os outros projetos coletivos (por exemplo, os projetos profissionais, de que 
trataremos adiante) não possuem este nível de amplitude e inclusividade. 

O projeto profissional é denominados como a “autoimagem da profissão, os 

valores que a legitimam, sua função social e seus objetivos, conhecimentos teóricos, 

saberes interventivos, normas práticas que devem ser articulados coerentemente 

(BACKSCHAT, 2019, n.p)”.  

No entanto: 

Tais projetos são construídos por um sujeito coletivo – o respectivo corpo (ou 
categoria) profissional, que inclui não apenas os profissionais “de campo” ou 
“da prática”, mas que deve ser pensado como o conjunto dos membros que 
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dão efetividade à profissão. É através da sua organização (envolvendo os 
profissionais, as instituições que os formam, os pesquisadores, os docentes 
e os estudantes da área, seus organismos corporativos, acadêmicos e 
sindicais etc.) que um corpo profissional elabora o seu projeto. Se 
considerarmos o Serviço Social no Brasil, tal organização compreende o 
sistema CFESS/CRESS, a ABEPSS, a ENESSO, os sindicatos e as demais 
associações de assistentes sociais (NETTO, 2006, p. 4). 

Os projetos profissionais vão além e também se consideram como estruturas 

dinâmicas, as quais acompanham e respondem ás alterações no sistema das 

necessidades sociais. Opera também nas esferas econômicas, culturais e históricas, 

que se diz respeito a prática profissional. Através disso, vive em constante renovação 

e modificação (NETTO, 2006).  

Concorda-se com Netto (2006, p. 5) quando explicita que 

É importante ressaltar que os projetos profissionais também têm inelimináveis 
dimensões políticas, seja no sentido amplo (referido às suas relações com os 
projetos societários), seja em sentido estrito (referido às perspectivas 
particulares da profissão). Porém, nem sempre tais dimensões são 
explicitadas, especialmente quando apontam para direções conservadoras 
ou reacionárias. Um dos traços mais característicos do conservadorismo 
consiste na negação das dimensões políticas e ideológicas. 

 Os projetos profissionais e pluralismo constitui um universo heterogêneo, que 

configura os membros como “indivíduos diferentes – têm origens, situações, posições 

e expectativas sociais diversas, condições intelectuais distintas, comportamentos e 

preferências teóricas, ideológicas e políticas variadas etc (NETTO, 2006, p. 5). 

[...] a elaboração e a afirmação (ou, se se quiser, a construção e a 
consolidação) de um projeto profissional deve dar-se com a nítida consciência 
de que o pluralismo é um elemento factual da vida social e da própria 
profissão, que deve ser respeitado. Mas este respeito, que não deve ser 
confundido com uma tolerância liberal para com o ecletismo, não pode inibir 
a luta de idéias. Pelo contrário, o verdadeiro debate de idéias só pode ter 
como terreno adequado o pluralismo que, por sua vez, supõe também o 
respeito às hegemonias legitimamente conquistada (NETTO, 2006, p. 6). 

A articulação do projeto societário, projeto profissional e o projeto profissional e 

pluralismo é imprescindível, mesmo complexa ela exige compreensão e recursos 

político-organizativo em seus processos de debate, elaboração e investigação 

(NETTO, 2006). 

Concorda-se com Iamamoto (2002, p. 44): 

o  desafio  é  tornar  esse  projeto    guia  efetivo  para  o  exercício  profissional 
e consolidá-lo   por   meio   de   sua   implementação   efetiva.   Para   tanto,   
é necessário  articular  as  dimensões  ético-políticas,  acadêmicas  e  legais  
que lhe  atribuem  sustentação  com  a  realidade  do  trabalho  profissional  
em  que se materializa. 
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O projeto ético-político está vinculada ao processo de uma nova construção da 

sociedade. Essa construção está focada em princípios democráticos e 

universalizastes, lutando pela igualdade e justiça social, trabalhando para a 

construção de uma nova ordem societária, essa sem a exploração e distinção de 

classes (NASCIMENTO, 2018). 

É  evidente  que  a  preservação  e  o  aprofundamento  deste  projeto,  nas 
condições  atuais,  que  parecem  e  são  tão  adversas,  dependem  da  
vontade majoritária  do  corpo  profissional –porém  não  só  dela:  também  
dependem vitalmente  do  fortalecimento  do  movimento  democrático  e  
popular,  tão pressionado e constrangido nos últimos anos (NETTO,2008, p. 
158). 

Através da análise, pôde-se notar o quão a profissão amadureceu, superando 

a prática tradicionalista conservadora e do pensamento positivista, hoje vendo o 

usuário como cidadão de direitos e de deveres. As orientações e a efetivação do 

projeto ético-político, o profissional além de se reinventar no seu cotidiano precisa 

apresentar-se como executor das políticas sociais e formulador de políticas públicas, 

visando sempre um bom atendimento e lutando pelos direitos sociais (SILVA, 2015). 

2.6 AS DIMENSÕES TEÓRICO-METODOLÓGICA, TÉCNICO-OPERATIVA E ÉTICO-

POLÍTICA DO SERVIÇO SOCIAL NO AGIR PROFISSIONAL DO ASSISTENTE 

SOCIAL  

O campo de atuação do Assistente Social, utiliza-se se instrumentais, os quais 

ajudam a compreender a realidade dos usuários, e auxiliam na hora de elaboração de 

uma intervenção, buscando sempre alternativas inovadoras, que alcancem a 

finalidade de suas ações, porém baseadas nos princípios que regem a profissão. Sem 

do assim a união da teoria e a prática profissional se tornam indissociável, uma 

complementa a outra, formando o elo da profissão (ANDRADE, 2016).  

Na perspectiva das Diretrizes Curriculares (ABEPSS, 1996), os principais 

fundamentos do trabalho do Serviço Social, para que se construa uma prática 

profissional eficaz e eficiente, conta que precisa ser composta por três dimensões, 

sendo elas: teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa (GUERRA,2000). 

A competência teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política são 
requisitos fundamentais que permite ao profissional colocar-se diante das 
situações com as quais se defronta, vislumbrando com clareza os projetos 
societários, seus vínculos de classe, e seu próprio processo de trabalho. Os 
fundamentos históricos, teóricos e metodológicos são necessários para 
apreender a formação cultural do trabalho profissional e, em particular, as 
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formas de pensar dos assistentes sociais (ABEPSS, 1996, p.7) 

As dimensões técnico-operativas não se isolam somente ao que se refere sobre 

o agir profissional, mas também nas dimensões teleológicas e ontológicas do trabalho. 

Por isso, se faz necessário observar as particularidades profissionais de uma forma 

ampla, encaixando em diversas instituições (TAVARES, 2020).  

O Serviço Social perante a atual conjuntura, vem enfrentando vários desafios, 

“implicando no posicionamento, na compreensão e na intervenção do assistente social 

nas diversas expressões da questão social, que se faz presente na sociedade 

brasileira” (TAVARES, 2020, p. 895 e 896). 

Tavares (2020, p. 896) expõe acerca da profissão: 

O assistente social é um profissional que sofre as mesmas consequências 
que os demais trabalhadores, porém está posto a mediar à relação entre o 
Estado e a sociedade civil, trabalhar para o enfrentamento. Por conseguinte 
exigem uma constante reflexão crítica acerta da práxis profissional, buscando 
ultrapassar o imediatismo, tecnicismo, o senso comum para uma prática 
reflexiva, pensada, analisada constantemente.  

O conhecimento e a compreensão das dimensões, proporcionam para o 

profissional uma melhor maneira de estratégias e intervenções profissionais. Pereira 

(2015, p. 5) evidencia que isso acontece “a partir de quatro questões fundamentais: o 

que fazer, porque fazer, como fazer e para que fazer”.  

Concorda-se com a ideia do autor quando cita que: 

Dessa forma, compreende-se que não se trata apenas da construção 
operacional do fazer, mas, sobretudo, da dimensão intelectiva e ontológica 
do trabalho, considerando aquilo que é específico ao trabalho do assistente 
social em seus mais variados espaços sócio-ocupacionais de intervenção 
(PEREIRA, 2015 p.5). 

A primeira dimensão já nomeada, tem uma visão acerca do sujeito, sendo ele 

possuidor de direitos e com autonomia de escolher quais são suas maiores 

prioridades. Proporciona uma visão mais crítica, analítica e reflexiva no atendimento 

pessoal. O projeto profissional proporciona o desenvolvimento do espaço societário, 

democrático e participativo, através da construção conjunta de conhecimentos e por 

meio da socialização (TAVARES, 2020).  

Esta dimensão exige que se tenha domínio em vários conceitos profissionais, 

pois é através do conhecimento que conseguirá decifrar a realidade social e conduzir 

o trabalho (TAVARES, 2020). 

O conhecimento oriundo da razão dialética capta o movimento do objeto, a 
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sua lógica de constituição, percebe o que o objeto é e como chegou a ser o 
que é (seu processo de constituição), quais seus fundamentos, sua 
capacidade de transformar-se em outro. O conhecimento resultante dos 
procedimentos da razão vai além da apreensão da vida cotidiana. Ele busca 
captar a processualidade contraditória de seus objetos e visa a refiguração, 
no nível do pensamento, do seu movimento. O fenômeno é (apenas e 
necessariamente) o ponto de partida do conhecimento (GUERRA, 2009, p. 
7). 

É através da compreensão da dimensão teórica-metodológica, que o 

profissional assistente social compreende melhor as devidas expressões da questão 

social e da realidade social, entendendo, de uma melhor maneira, seus movimentos, 

as contradições e também sua direção (SANTOS 2006, apud PEREIRA, 2015).  

Concorda-se com Pereira, que cita que (PEREIRA 2015, p. 6): 

[...] a competência teórico-metodológica é indispensável para a formação 
profissional, pois, sem ela, uma intervenção com qualidade fica prejudicada, 
visto que é a teoria que vai iluminar o significado social da ação, 
ultrapassando, dessa forma, o conhecimento do senso comum. 

A dimensão técnico-operativa, direciona-se ao fazer o assistente social estar 

vinculado aos seus objetivos. Compete aos elementos técnicos e de seus 

instrumentais no desenvolvimento de sua intervenção profissional (TAVARES, 2020).  

Sendo assim, os instrumentos e técnicas são estratégias, sobre as quais se 
faz a opção de acordo com o contexto e conteúdo a ser mediado para se 
chegar a uma finalidade. Perpassando pela análise da realidade, 
interpretando-a a partir da totalidade, em seus aspectos políticos, sociais, 
éticos, econômicos e culturais (TAVARES, 2020, p. 899). 

Os instrumentais técnicos-operativos que fazem parte dessa dimensão, 

acompanham o profissional assistente social em muitas de suas intervenções. São 

eles: visita domiciliar, reunião, trabalho em grupo, estudo de casos, relatório técnico, 

pareceres sociais, dentre outros instrumentais (TAVARES, 2020).  

No entanto, (PEREIRA, 2015, p. 7): 

[...] a dimensão técnico-operativa deve ser compreendida como um 
componente consciente e sistemático do trabalho do assistente social acerca 
do seu objeto de intervenção – que é a questão social e suas expressões – 
de forma a atingir os objetivos propostos. 

Porém essa dimensão não é solitária e faz-se necessário estar vinculada entre 

a dimensão teórica-metodológica e ético-política, pois “no momento da prática não se 

explica por si só e não existe de forma autônoma e descolada das demais dimensões” 

(PEREIRA, 2015, p. 7). 

A última dimensão, nomeada como ético-política: 
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[...] compõe os fundamentos   do   trabalho   do   assistente   social   junto   
com   as   dimensões   mencionadas anteriormente, baseia-se nos princípios 
e valores do código de ética profissional, na defesa de uma nova ordem 
societária, na luta pela democracia, socialização da participação política e da 
riqueza socialmente produzida, assim como pela expansão e consolidação 
da cidadania [...] (TAVARES, 2020, p. 901). 

Está fundamentada também em seus aspectos normativos e legais, nos valores 

e princípios do Código de Ética do assistente social, “de 1993, na Lei que regulamenta 

a profissão – Lei 8.662/93, nas Diretrizes Curriculares da profissão, de 1996 e outras 

legislações pertinentes que surgem no interior da profissão” (TAVARES, 2020, p. 902). 

Portanto, essa dimensão além de estar voltada a criação de novos valores e de 

uma nova hegemonia, está comprometida no enfrentamento da expressão da questão 

social, sempre em busca de novas estratégias e fundamentos na sua atuação 

(PEREIRA, 2015). 

Faz-se necessário compreender que:  

[...] para a consolidação das três dimensões profissionais, é imprescindível 
que o assistente social não compreenda cada dimensão de forma isolada, 
mas que a sua atuação profissional seja por meio da indissociabilidade 
dessas dimensões que fundamentam o trabalho do assistente social, 
articulando as suas ações ao projeto ético-político da profissão (TAVARES, 
2020, p. 902).  

Com um contexto histórico marcado por lutas e movimentos, a profissão atingiu 

aprofundamento das questões pertinentes no campo de atuação, impulsionando o 

conhecimento histórico e de desencadeamento dos fenômenos sociais, que se 

estabeleceu em demanda para a profissão, realizou um processo de desenvolvimento 

magnifico da profissionalização do Serviço Social (CARNEIRO; GONÇALVES; VIANA, 

2015). 

2.7 OS CÓDIGOS DE ÉTICA DO ASSISTENTE SOCIAL : UMA TRAJETÓRIA 

HISTÓRICA DE MUDANÇAS POSITIVAS 

No que concerne a expressão ética, este é direcionado às escolhas que o 

profissional faz diante das implicações do cotidiano, seus posicionamentos e 

responsabilidade diante da realidade. Outro fator relevante é a forma com que o 

Assistente Social realiza sua prática profissional, se ela é feita de maneira pessoal ou 

baseada no Código de Ética. Para a profissão, a ética se cumpre por meio do 

compromisso com os sujeitos sociais com quem aplicam suas intervenções (SIMÕES, 

2012). 
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Ao se referir sobre o Código de Ética do Assistente Social, faz-se necessário a 

compreensão sobre ética e moral, o qual o autor Porfírio (2021, n.p) explica: 

A palavra ética deriva do termo ethos, presente no idioma grego 
antigo. Ethos tem duas variantes: êthos (caráter) e éthos (costume). 
O termo moral deriva da tradução latina para o termo éthos, que 
virou moris. Em geral, ética e moral são bem parecidas. A moral consiste em 
um código de conduta, costumes morais e hábitos de um determinado local, 
enquanto a ética pretende ser a racionalização dessa moral.  

Nessa acepção, a ética nos remete para o campo mais amplo da 

responsabilidade social, do dever para com o próximo, na perspectiva de refletir o que 

pode ser feito ou admitido, não prejudicando a outra pessoa, independente da relação 

que mantemos ou não com ela. Significa que as ações devem ser pautadas no dever. 

Aqui, “o juízo ético exprime-se universalmente, a justiça é igualitária, a ação moral 

orienta-se para o dever” (CARVALHO, 2011, p. 241).   

O Código de Ética Profissional é o documento que rege a profissão e também: 

[...] representa a dimensão ética da profissão, tendo caráter 
normativo e jurídico Ele delineia parâmetros para o exercício 
profissional, def ine direitos e deveres dos assistentes sociais, 
buscando a legitimação social da profissão e a garantia da 
qualidade dos serviços prestados.  O Código é expressão da 
renovação e do amadurecimento teórico-polít ico do Serviço Social 
e evidencia, em seus princípios fundamentais, o compromisso 
ético-polít ico assumido pela categoria.  (CRESS, 2020, n.p). 

O Serviço Social está inserido nas mais diversas áreas, com o papel de 

planejar, administrar, executar relações entre os indivíduos.  

É uma das poucas profissões que possui um projeto profissional coletivo e 
hegemônico, construído pela categoria a partir das décadas de 1970 –1980 
e que expressa o compromisso da categoria com a construção de uma nova 
ordem societária, mais justa, democrática e garantidora de direitos universais 
(SANTOS e SILVA, 2019, p. 2). 

A profissão conta com uma regulamentação que segundo o texto extraído do 

site do CRESS (2020), afirma:  

A profissão de assistente social surgiu no Brasil na década de 1930. O curso 
superior de Serviço Social foi oficializado no país pela lei nº 1889 de 1953. 
Em 27 de agosto de 1957, a Lei 3252, juntamente com o Decreto 994 de 15 
de maio de 1962, regulamentou a profissão. Em virtude das mudanças 
ocorridas na sociedade e no seio da categoria, um novo aparato jurídico se 
fez necessário para expressar os avanços da profissão e o rompimento com 
a perspectiva conservadora. Hoje, a profissão encontra-se regulamentada 
pela Lei 8662, de 7 de junho de 1993 que legitima o Conselho Federal de 
Serviço Social e os Conselhos Regionais. Em seus artigos 4º e 5º, 
respectivamente, a lei define competência e atribuições privativas da 
assistente social (CRESS, 2020, n.p). 
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Com um histórico marcante, a profissão contou com cinco Códigos de Ética: de 

1947, de 1965, de 1975, de 1986 e de 1993, que rege a profissão até a atualidade 

(OLIVEIRA, 2011).  

 Após ser reconhecido como profissão, o Serviço Social, em 1947, contou com 

sua primeira legislação, construção e aprovação do Código de ética Profissional. O 

mesmo tinha uma visão com bases conservadoras e na caridade cristã. Viam o 

indivíduo como desajustado, tratavam o usuário como cliente, se baseavam nas leis 

de Deus, entre muitos outros valores e conceitos (CAZELA, 2015). 

O segundo Código de Ética Profissional de 1965, se configura na: 

[...] face da influência norte-americana, a referência da doutrina social da 
Igreja católica, o neotomismo, se conjugará com o funcionalismo e as ideias 
de bem comum, criaturas humanas, capacitação por meio do trabalho 
profissional subdivido em individual, grupal e comunitário para viabilizar a 
integração social e, portanto, a correção dos desníveis sociais estava 
presente (FORTI, 2018, p. 250).  

O terceiro código, de 1975, foi formulado  

[...] no período de ditadura (civil-militar), expressa aquiescência da 
hegemonia profissional à lógica do período, chegando a ponto de expressar 
que exigências do bem comum legitimavam a ação do Estado, conferindo-lhe 
o direito de dispor sobre as atividades profissionais, bem como mencionar 
que aos assistentes sociais caberia respeitar a política administrativa da 
instituição empregadora (isso aparece entre as diretrizes do referido código 
sem qualquer adendo e/ou problematização) (FORTI, 2018, p. 251).  

A partir do ano de 1965 é que a profissão começou a reconhecer uma 

identidade social, através da influência do Movimento de Reconceituação, o qual veio 

romper com a visão conservadora, acerca da profissão.  Em 1979, a profissão passa 

por mais um marco, denominado como Congresso da Virada, que deu início a 

construção de um novo projeto profissional, esse que estava voltado aos interesses 

da classe trabalhadora (CAZELA, 2015). 

Foi então, “a partir desta concepção, que foi construído o primeiro Código de 

Ética de vertente crítica do Serviço Social, em 1986, desvinculado dos valores e da 

moral formal abstrata, conservadora e tradicionalista” (CAZELA, 2015, p. 3).  

Segundo o CFESS (1986, n.p): 

O presente Código de Ética Profissional do Serviço Social é resultado de um 
amplo processo de trabalho conjunto, desencadeado a partir de 1983. Em 
diferentes momentos deste processo, os Assistentes Sociais foram 
solicitados através do CFAS/CRAS e demais entidades de organização da 
categoria a dar contribuições e a participar de comissões, debates, 
assembleias, seminários e encontros regionais e nacionais. Seu conteúdo 
expressa   princípios e diretrizes norteadores da prática profissional 
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determinados socialmente, e traz a marca da conjuntura atual da sociedade 
brasileira. Constitui‐se em parâmetro para o profissional se posicionar diante 
da realidade, disciplinando o exercício profissional no sentido de dar garantia 
à nova proposta da prática dos Assistentes Sociais. 

Com o decorrer do tempo, notou-se uma fragilidade teórico-metodológica e 

operacional no Código de 1986. Para tanto, ocorreu o primeiro encontro do Serviço 

Social, em que se inspiravam e discutiam as obras marxianas (CAZELA, 2015). Este 

encontro permitiu que 

a profissão se questionasse quanto a estrutura e superestrutura sociais, 
trazendo ainda contribuições para se pensar as classes sociais, o Estado, a 
sociedade civil, o papel das ideologias e dos intelectuais, engendrando um 
posicionamento e atitude mais crítica e investigativa à categoria profissional 
(CAZELA, 2015, p. 4).  

No entanto, o código de ética de 1986 passou por uma revisão, a mesma que 

teve:  

[...] a consolidação do projeto profissional já evidente no mesmo, no intuito de 
garantir suas conquistas assim como de superar suas debilidades no 
entendimento de estabelecer, necessariamente, uma codificação ética à 
concretização do compromisso profissional, explicitando sua dimensão ética 
e afirmando seus valores e princípios na prática profissional (CAZELA 2015, 
p. 4 apud BARROCO, 2001, n.p).  

Assim, efetuou-se a formulação do Código de Ética de 1993, que não excluiu 

as conquistas do código anterior e as manteve expressas. Com o amadurecimento 

profissional e a aproximação da tradição marxista, o Serviço Social começa o 

processo no campo teórico-metodológico e também ético-político (OLIVIERA; 

CHAVES, 2017) 

A revisão do texto de 1986 caracterizou-se por dois pontos fundamentais: foi 

reafirmado os valores de liberdade e justiça social que o embasavam, articulando-os 

aos valores democráticos. Nesse sentido, a democracia é reafirmada como condição 

crucial aos rumos da atuação do assistente social. Outro ponto, foi o de normatização 

da prática profissional de maneira a convergir com aqueles valores postulados 

(CRESS, 2012). 

Somente em 1993, foi criado um código de ética comprometido com a justiça 

social, cidadania e equidade social (CFESS, 1993). Ele foi acompanhado de debates 

politizados e educativos, que colocavam a questão da ética no interior dos eventos 

profissionais. Em consonância, foram oferecidos cursos de capacitação, palestras e 

seminários espalhados por várias localidades do país, sendo promovidos por 
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organizações e universidades. Trouxeram um avanço para a profissão de Serviço 

Social, agregando compromisso com a qualidade dos serviços prestados e o exercício 

do Serviço Social sem ser discriminado, direcionando os princípios norteadores da 

prática profissional (CFESS, 1996). 

A Lei que regulamenta a profissão é a 8.662/93, que foi aprovada em 13 de 

março de 1993, com alterações introduzidas pela Resolução CFESS, nº 290/94, 

333/96 e 594/11 (OLIVEIRA; CHAVES, 2017). 

O atual código de ética profissional de 1993, se aprimora, surge como um 

divisor de águas para a profissão, vem para romper com o tradicionalismo e traz “um 

novo perfil do técnico, não mais um agente subalterno e apenas executivo, mas um 

profissional competente teórico, técnica e politicamente” (CFESS, 1993, p. 2).  

De fato, construía-se um projeto profissional que, vinculado a um projeto 
social radicalmente democrático, redimensionava a inserção do Serviço 
Social na vida brasileira, compromissando-o com os interesses históricos da 
massa da população trabalhadora (CFESS, 1993, p. 2). 

O Código de Ética de 1993, conta com onze princípios fundantes, que devem 

ser lembrados e valorizados em seu campo profissional. Segundo o CFESS (1993, 

n.p) são eles:  

I.Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas polí-
ticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indiví-
duos sociais;  

II.Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autorita-
rismo;  

III.Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de 
toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das 
classes trabalhadoras;  

IV.Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da partici-
pação política e da riqueza socialmente produzida;  

V.Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure univer-
salidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas 
sociais, bem como sua gestão democrática; 

VI.Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 
respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e 
à discussão das diferenças; Código de Ética Princípios Fundamentais 24  

VII.Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais demo-
cráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o cons-
tante aprimoramento intelectual;  

VIII.Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de 
uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e 
gênero;  

IX.Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que parti-
lhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as trabalhadores/as;  

X.Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional;  

XI.Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por 
questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. 
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Quando se refere ao código de ética e a atuação profissional, não se pode 

esquecer que acima de tudo, o profissional deve atuar a favor do sujeito, porém sem 

esquecer as regras que regem a profissão. Zelando sempre o respeito pela história, a 

compreensão e o humanismo (CARVALHO, 2011).  

 

2.8 TRAJETÓRIA HISTÓRICA   DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

A evolução histórica dos direitos das crianças e adolescentes, se tornou um 

marco muito importante para a sociedade. Os mesmos são possuidores de direitos, 

deveres e responsabilidades, as quais estão instituídas por lei. É nesse período da 

vida que se desenvolve o caráter e o amadurecimento, mas também os conflitos 

internos e externos. Neste ítem, traremos a importancia da evolução das Legislações 

Brasileiras, que garante os direitos das crianças e Adolescentes, destacaremos o  ato 

Infracional como Justificativa de um histórico de vida e de um sistema desigual e os 

impactos na vida do Adolescente.Enfatizaremos quando o adolescente chega no 

Sistema Socioeducativo : Uma forma de Ressocialização e Não de Punição.    

2.8.1 A evolução das Legislações Brasileiras garantindo os direitos das Crianças 

e Adolescente 

As crianças, por um longo período de tempo, eram não somente vistas, mas 

também tradas como propriedades do chefe da família, essa figura que em sua 

maioria, era composta pelo pai, o mesmo que obrigava a criança a realizar todas as 

suas vontades, e decidia se os filhos viveriam ou morreriam. Essas crianças não 

possuíam nenhum dever e muito menos direito (MAIA, 2010). 

Em 1927, foi publicado o Decreto 17.943-A, que veio a ser a primeira 
legislação acerca dos menores do Brasil, chamado de Código Mello Matos. 
Esse decreto trouxe diversas inovações como a figura do juiz de menores, 
centralizando todas as decisões referentes ao destino de menores infratores. 
Porém, mais uma vez, suprimia-se a figura da família como parte integrante 
e necessária do desenvolvimento do menor, dando-se mais importância ao 
recolhimento dos infratores como forma de proteger a sociedade do que se 
dedicando a resolver a questão. Esse pensamento passou a ser conhecido 
como doutrina da situação irregular (MAIA, 2010, n.p). 

Como forma de proteção à sociedade, achavam que os menores deveriam ser 

excluídos do convívio social e do seio familiar. Vivendo em um estado puerperal, não 

tinham uma visão de correção, mas sim de punição, achando a melhor escolha matar 
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os filhos que consideravam revoltados e problemáticos, ao invés de corrigi-los (MAIA, 

2010).  

Segundo Maia, (2010, n. p.) “Em um segundo momento, sob forte influência da 

Igreja Católica, começam a brotar novos ares no pensamento social, permitindo a 

estas crianças e adolescentes adquirirem alguns direitos”.  

Vindo de um contexto internacional, as primeiras discussões a respeito dos 

direitos das crianças, foram promovidas através da extinta Liga das Nações, em 

conjunto com a Organização Internacional do Trabalho (SOUZA, 2001).  

Assim é que a Organização Internacional do Trabalho, em 1919 e 1920, 
adotou três Convenções, que tinham por objetivo abolir ou regular o trabalho 
infantil. Já a Liga das Nações, em 1921, estabeleceu um comitê especial com 
a finalidade de tratar das questões relativas à proteção da criança e da 
proibição do tráfico de crianças e mulheres (SOUZA, 2001, p. 2).  

 Mais tardar, havendo uma grande premência, foi criada a Declaração de 

Genebra, a mesma sobre os Direitos das Crianças adotada pela Assembleia da Liga 

das Nações, no ano de 1924. No entanto, a declaração não teve êxito, pois não obteve 

um relevante impacto no reconhecimento internacional dos direitos das crianças 

(SOUZA, 2001).  

Em 1927, surge o Código de Menores, que propõe termos de direitos e 

deveres, para todo menor de idade. Esse código rompe com as concepções de 

culpabilidade e responsabilidade da criança, deixando de punir e sim desenvolver um 

papel educativo (FERNANDES, 2018).  

 Foi reconhecida pela primeira vez de forma universal, que a criança é objeto 

de cuidados e atenções especiais, através da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem de 1948, que dispõe que ”A maternidade e a infância têm direito a cuidados 

e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, 

gozarão da mesma proteção social ” (BRASIL, 1948, n.p).  

Em 1959, foi desenvolvido o primeiro documento especifico, que tratava dos 

direitos das crianças e servia como guia para a atuação a favor da criança, 

denominado como Declaração Universal dos Diretos da Criança (SOUZA, 2001).  

 Segundo Maia (2010, n. p.): 

A Declaração dos Direitos da Criança estabeleceu diversos princípios, 
podendo-se destacar, dentre eles, o princípio da proteção especial para o 
desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual e o princípio a educação 
gratuita e compulsória. 
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Expôs também que: 

Em 1964 podemos notar um retrocesso dessa tendência protetora, que se 
concretizou no auge do regime militar, em 1967, com a redução da 
maioridade penal para 16 anos, perdurando até os anos de 1968, quando 
voltaram à maioridade penal para os 18 anos. Acompanhando a tendência 
cresciam ao redor do mundo, as políticas visando resguardar os direitos da 
criança, como o Pacto de São José da Costa Rica, em 1969, e as Regras 
Mínimas de Beijing em 1985 (MAIA, 2010, n.p).  

Em 1988, foi Promulgada a Constituição e em seu artigo 227, assegurou a 

criança e ao adolescente alguns direitos básicos. Determinou alguns deveres e 

também atribuições para à família, sociedade e Estado, para que os mesmos 

cumprissem com os menores (SILVA, 2013).  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violên-
cia, crueldade e opressão. (...) 
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos 
às normas da legislação especial (BRASIL, 1988, p. 132). 

Em 1990, no Brasil, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

assumindo um compromisso com as crianças, baseado na Doutrina da Proteção 

Integral. Enfatiza-se que o Brasil validou todos os documentos internacionais, aos 

quais se referiam a proteção das crianças (CLARINDA, 2012).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente introduziu e exigiu uma mudança de 
comportamento do Estado, da família e da sociedade em relação às crianças 
e adolescentes. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente foi possível 
abandonar as políticas assistencialistas-repressivas que sempre 
acompanharam a infância e a juventude do país. Pela primeira vez na história 
do Brasil, crianças e adolescentes passam a ter direitos e garantias de caráter 
emancipatório (CLARINDA, 2012, p. 5).  

Proporcionou a concretização dos direitos humanos às crianças e 

adolescentes, assim as inserindo em um contexto histórico efetivando sua cidadania 

(CLARINDA, 2012).  

Foi através do ECA, que as crianças adquiriram o direito de proteção integral e 

de prioridade absoluta, mas sempre observando seu desenvolvimento, analisando 

cada um conforme suas realidades. O Estatuto mostra que toda criança deve ser 

respeitada e enfatizando que nenhuma deve ser vítima de qualquer violência, seja ela 

física ou verbal (MARTINS, 2020).  
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O ECA não se desenvolveu apenas com o papel de mudar a perspectiva de 

como as crianças devem ser vistas e tratadas, mas enfatiza que é dever do Estado 

garantir os direitos e estipular os deveres e responsabilizações (SOUZA, 2020).  

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, é a lei à “qual 

regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato 

infracional”. Entende-se também como um “conjunto ordenado de princípios, regras 

e critérios” (CAPPELLARI, 2016, n.p).  

No dia 18 de janeiro de 2012, instituiu-se a lei Nº 12.594, que aponta: 

 Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente 
que pratique ato infracional. 
§ 1º Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e 
critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se 
nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como 
todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a 
adolescente em conflito com a lei. (BRASIL, 2012, n.p). 

 

Por ser um sistema articulado com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

lei 8.069/1990 e ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA), pela resolução 119/2006, busca-se articular os Governos Estaduais e 

Municipais, sempre trabalhando com os sistemas de justiça e com as políticas 

setoriais públicas, assim podendo proporcionar a efetividade no cumprimento e 

execução das medidas socioeducativas, aplicadas em crianças e adolescentes que 

cometeram algum ato infracional (BRASIL, 2012 apud LIMA; SILMA; CHAMOUN, 

2017). 

 Concorda-se com Nunes e Bosco (2015, n.p), quando citam que: 

O SINASE, como instrumento de garantia e validação das disposições do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, se configura como um verdadeiro 
instrumento de proteção e respaldo dos jovens brasileiros em geral, e da 
ressocialização dos menores infratores. 

As autoras Veronese e Lima (2009, p. 93) “explicam que as medidas 

socioeducativas devem guiar-se pelo trinômio: liberdade, respeito e dignidade, sendo 

que a intervenção junto aos adolescentes deve ser, obrigatoriamente, pedagógica e 

não punitiva”. 

 Precisa de fato ser cumprido, são as orientações da proposta do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), que detalha e orienta as ações, 

bem como, reforça a questão da proteção do adolescente, que é visto como sujeito 

em crescimento (BRASIL, 2006). 
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No âmbito da temática da Socioeducação e Medidas Socioeducativas em meio 

aberto, que se relacionam intrinsecamente, o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), apresentado em 2006 e implementado através da lei 

nº12.594/2012 (BRASIL, 2012), propõe um melhor delineamento para a superação da 

tradição assistencial-repressiva, no atendimento ao adolescente, autor de ato 

infracional. Tal definição se expressa como “um conjunto ordenado de princípios, 

regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, 

que envolve desde o processo de apuração de ato infracional até a execução da 

medida socioeducativa” (CONANDA, 2006, p. 151) 

O estatuto da juventude foi aprovado no dia 05 de agosto de 2013, através da 

Lei 12.852/2013. Essa lei vem garantir o que já estava exposto na Constituição 

Federal, mas com direcionamento ao público jovem. Enfatiza-se no Estatuto, fatos que 

envolvem, saúde, educação, lazer, cultura, etc., de uma maneira mais aprofundada e 

específica (MEDEIROS, 2016).  

O estatuto prevê direitos, o “Do Direito à Cidadania, à Participação Social e 

Política e à Representação Juvenil”, “Do direito à Educação, “Do Direito à 

Profissionalização, ao Trabalho e à Renda, “Do Direito à Diversidade e à Igualdade”, 

“Do Direito à Saúde”,  “Do Direito à Cultura”, “Do Direito à Comunicação e à Liberdade 

de Expressão”, “Do Direito ao Desporto e ao Lazer”, “Do Direito à Sustentabilidade e 

ao Meio Ambiente, “Do Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça” (BRASIL, 

2013 p. 10 a 20).  

Prediz também sobre o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE, que 

prevê os princípios e diretrizes das políticas públicas, organizando o planejamento da 

implementação das ações (BRASIL, 2020). 

Em hipótese alguma, a criança e o adolescente devem ficar em segundo plano, 

desassistidas, visto que, são autores de direitos como qualquer outro cidadão. O 

Estado, por sua vez, deve trabalhar cada vez mais para assegurar os direitos, tratando 

sempre as crianças com respeito e dignidade, e que suas leis se efetivem, como de 

fato é estabelecido (NUNES; BOSCO, 2015, n.p). 

O autor traz duas ponderações importantes: a primeira, é que as bases, 

princípios e garantias trazidas pelo Estatuto da Juventude têm reflexos diretos da 

própria Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do 

Código Civil, da Lei do Sistema Único de Saúde e de tantas outras normas. A segunda, 
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o autor destaca que, todos os direitos previstos no referido estatuto, são direitos já 

previstos nas leis citadas acima e na Constituição Federal. Entretanto, o Estatuto da 

Juventude faz com que esses direitos sejam tratados de forma aprofundada, com o 

objetivo de atender as necessidades específicas dos jovens, suas trajetórias e 

diversidade. (MEDEIROS, 2016).  

2.8.2 O ato Infracional como Justificativa de um histórico de vida e de um 

sistema desigual 

 A adolescência é uma das fases mais transformadora na vida de um ser 

humano. É nesse momento que começa a mudança corporal, emocional, uma 

turbulência de hormônios e pensamentos, uma visão sobre a sua realidade econômica 

e social. Todos esses fatores, sofrem influencias de suas experiências vividas 

anteriormente (SOUSA, 2015). 

Sendo assim, faz-se necessário considerar os múltiplos fatores que lhe 
cercam e dão direção, pois, de fato, este é um período no qual o individuo 
busca formar a sua própria identidade, podendo evidenciar mudança de 
atitudes e fatos, estes influenciados ou não e, dependendo da situação 
vivenciada pelo individuo, designar os fatores relevantes que levam o 
adolescente a adentrar no mundo infracional (SOUSA, 2015, n.p). 

 Porém, nem todo adolescente consegue chegar nessa fase com uma 

perspectiva de vida. Grande parte desse grupo, vêm de famílias que encontram-se 

em vulnerabilidade social, sendo consideradas baixa renda, com grandes conflitos 

familiares, proporcionando para esse adolescente, não uma fase de compreendimento 

para todas essas mudanças que ele tem passado, mas sim de turbulência e desafios 

(SOUSA, 2015, n.p). 

 É devido a situações muitas vezes apresentadas dentro de casa, que os 

adolescentes cometem atos infracionais, “pois têm necessidades básicas que buscam 

ser supridas, como conseguir roupas e alimentos necessários para a sua 

sobrevivência” (SOUSA, 2015, n.p).  

De acordo com Beatriz Prudêncio Soares (2008, p. 21-22), é fato que os 

indivíduos em formação, quando não possuem suas necessidades satisfeitas e seus 

anseios atendidos, não possuem um referencial no qual se espelhar e, por 

consequência, apreender novas práticas. Ao lado disso, há que se destacar que tal 

cenário materializa a denominada vulnerabilidade social e a violência juvenil. A partir 

de tal situação, os adolescentes encontram formas avessas, mais propícias para 
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sobreviver, o que, comumente, advêm das drogas, violências e atos infracionais. 

Nesse cenário, insta ponderar que, durante a medida de internação do adolescente 

infrator, é comum verificar a ocorrência do “abandono” familiar. Isto é, há uma clara 

diminuição das visitas e do contato entre família e adolescente infrator. 

Toda e qualquer criança ou adolescente que cometa algum crime ou 

contravenção penal é penalmente imputável, como está exposto no Art. 27 do Código 

Penal (BRASIL, 1940, p. 18), “Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente 

inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial” e no 

Art. 104 do ECA (BRASIL, 1990, p. 67) “São penalmente inimputáveis os menores de 

dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei. ” 

Porém, se o adolescente cometer algum crime ou contravenção penal, 

denomina-se ato infracional, que segundo o ECA, Art. 103. (BRASIL, 1990, p. 67), 

“Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal”, 

esse cometido por qualquer criança ou adolescentes que tenham até 18 anos de 

idade, posterior a esta idade, “o termo adotado é crime, delito ou contravenção penal” 

(AQUINO, 2012, n.p).  

Costa (2018, n.p) expõe que, “Para ser considerado ato infracional a conduta 

praticada pelo menor tem que estar prevista em lei, com sanções ao autor, seja típico, 

antijurídico e culpável. ” 

No caso do art. 103, embora a prática do ato seja descrita como criminosa, o 
fato de não existir a culpa, em razão da imputabilidade penal, a qual somente 
se inicia aos 18 anos, não será aplicada a pena às crianças e aos 
adolescentes, mas apenas medidas socioeducativas. Dessa forma, a conduta 
delituosa da criança ou adolescente será denominada tecnicamente de ato 
infracional, abrangendo tanto o crime como as contravenções penais, as 
quais constituem um elenco de infrações penais de menor porte, a critério do 
legislador e se encontram elencadas na Lei das Contravenções Penais 
(AQUINO, 2012, n.p). 

Para o cumprimento das medidas, o Estatuto estabelece, juridicamente, que há 

distinção entre “criança” e “adolescente”. No Art. 2º do ECA, (BRASIL, 1990, p. 15) 

“Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 

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

 O Estatuto dispõe no seu Art. 101 e seus incisos I ao IX, as medidas previstas 

para crianças e adolescentes, que cometem atos infracionais, sendo eles: 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade 
competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:  
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade;  
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II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;  
III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental;  
IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, 
apoio e promoção da família, da criança e do adolescente; (Redação dada 
pela Lei nº 13.257, de 2016)  
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial;  
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a alcoólatras e toxicômanos;  
VII - acolhimento institucional; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) 
VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; (Redação dada pela Lei 
nº 12.010, de 2009)  
IX - colocação em família substituta. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
(BRASIL, 1990, p. 63). 

  

O encaminhamento do infrator à ordem policial, só pode ser feita através de 

duas possibilidades, ou por ordem judicial encaminhada imediatamente, ou em 

flagrante, o qual será encaminhado de forma imediata a autoridade policial (COSTA, 

2018).  

Art. 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde 
logo, encaminhado à autoridade judiciária.  
Art. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, 
desde logo, encaminhado à autoridade policial competente (BRASIL, 1990, 
p. 89).  
 

Mesmo com as medidas propostas pelo estatuto, toda e qualquer criança e 

adolescente deve ser tratado de forma individual e especial, mesmo que tenha 

cometido qualquer ato que esteja tipificado no código penal. Não se nomeia crime ou 

contravenção penal, a conduta ilícita praticada pela criança e adolescente, mas sim 

como ato infracional, pois os mesmos possuem ausência de culpabilidade e 

punibilidade (COSTA, 2018).  

Como um adulto, a criança e o adolescente também possuem garantias 

processuais, estando elas expostas no Art. 110 e 111 do ECA (BRASIL, 1990, p. 68): 

Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido 
processo legal.  
Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes 
garantias:  
I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante 
citação ou meio equivalente;  
II - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e 
testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa;  
III - defesa técnica por advogado;  
IV - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei;  
V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente;  
VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer 
fase do procedimento. 
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 As crianças e adolescentes vivem em um processo de evolução e 

amadurecimento e não possuem ainda a capacidade de discernir o que é de caráter 

lícito ou ilícito, por isso o ECA, é um documento de extrema importância para o 

ordenamento jurídico. Ele expõe os direitos, deveres, regras, obrigações e também a 

forma como a criança e o adolescente deve responder pelos erros cometidos, sempre 

prezando o melhor desenvolvimento, convivência e respeito perante a sociedade que 

está se inserindo (RABELLO, 2021).  

 Mediante o cometimento de algum ato infracional, a criança ou adolescente 

responderá medidas socioeducativas, que têm o objetivo de diminuir a reincidência do 

ato, pois todas trabalham de uma forma pedagógica-educativa e de ressocialização 

na sociedade (MIGUEL, 2018). 

 As medidas agem de uma maneira que o infrator não tem poder sobre a escolha 

da aplicação, e sim, de acordo com o ato que cometeu. Isso considera uma resposta 

do Estado para a sociedade, de que o adolescente não seja punido, mas sim se 

responsabilize pelos seus erros cometidos (MIGUEL, 2018). 

2.8.3  O ato Infracional e os impactos na vida do Adolescente 

O Eca prevê em seu “Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita 

como crime ou contravenção penal” (BRASIL, 1990, p. 67). Que são cometidos, em 

sua grande maioria, por adolescentes com o nível de escolaridade menor ou com 

influencias de pessoas que estão no seu cotidiano (MATOS; MORAES; SOUZA, 

2018). 

Os atos infracionais são classificados como: assalto; atentado violento ao 
pudor; danos/ofensa pessoal e/ou material; estelionato; estupro; furto; 
homicídio; tentativa de homicídio; latrocínio; lesão corporal; porte de 
substância psicoativa proibida; posse e emprego de artefato; receptação; 
roubo; sequestro; terrorismo; violação de domicílio (BRASIL, 2016 apud 
MATOS; MORAES; SOUZA, 2018, p. 182).  

Ainda, segundo Weissheimer (2006), diversas cidades brasileiras apresentam 

um alarmante aumento da violência, e enquanto de um lado vivem os ricaços, com 

todas as condições favoráveis de vida, usufruindo “as coisas boas”, do outro lado, 

encontra-se uma população carente, que vive na miséria e são excluídas de uma 

sociedade de forma injusta. Nesse caso, o adolescente empobrecido, recebe da 

sociedade o status de “trombadinha”, delinquente, miserável, que “não tem futuro” e 

que, portanto, deve ser afastado para bem longe da sociedade. 
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Esses adolescentes, diante da sociedade, são considerados delinquentes, 

porém são produtos da própria sociedade, dos descasos e maus tratos sofridos. Suas 

condições muitas vezes são precárias, onde são privados do essencial para sua 

sobrevivência. Com isso, vários discursos a favor ou não da redução da maioridade 

penal, vem sendo discutidos nos últimos anos, trazendo reflexões nos campos da 

Psicologia, Sociologia e Direito (CARNEIRO, 2007). 

Desde sua implantação, o SINASE vem realizando pesquisas para identificar o 

perfil desses adolescentes, que cometem ato infracional. No último levantamento 

anual de 2020, consta que os maiores atos cometidos são roubo e furto (BRASIL, 

2020).  

No entanto, pesquisas mostram que a maioria desses jovens que cometem 

esses roubos e furtos, são para garantir sua sobrevivência ou para comprar produtos 

ilícitos, para manter seus vícios. Todavia, essas ações são apenas o reflexo do meio 

que cresceram e viveram (SANTOS; SILVEIRA, 2008). 

Não são somente as condições socioeconômicas que estimulam o adolescente 

a cometer um ato infracional, como também, segundo (JUNQUEIRA; JAYCOB, 2006, 

p. 2 e 3, apud MIGUEL, 2018, p. 25) “se refere ao grau de controle das instituições - 

família, escola, grupo de amigos, entre outras” - em relação aos adolescentes 

completa “e o individual referente aos aspectos biológicos e psicológicos: os 

mecanismos internos dos jovens”. 

As situações reais e exclusivas, também se caracterizam no perfil do 

adolescente que comete ato infracional. Segundo Esmeraldo (2011, p. 65), " Eles só 

são reconhecidos como sujeitos de direitos ao cometerem uma infração, fato que a 

condição anterior não lhes permitia”.  Vem como uma forma de aparecer na sociedade 

e serem “vistos” de alguma maneira. No entanto, para chamar essa atenção, muitas 

vezes se tornam violentos, usuários de drogas, infratores, dentre outras práticas 

(CASTRO; GUARESCHI, 2008, apud ESMERALDO, 2011). 

Inseridos em uma realidade perversa, os jovens e adolescentes vão, aos 
poucos, entrando no mundo da criminalidade e das drogas, representando 
também uma oportunidade de vida diferente, que de outra forma lhes seriam 
negadas (ESMERALDO, 2011, p. 66). 

Muitos adolescentes que cometem algum ato infracional, independente se o 

motivo seja fome ou drogas, depois de cometido, mesmo que a população os veja 
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como marginalizados, criminosos, em algum momento se sentem empoderados na 

frente da situação em que se encontram (LEHFELD; SILVA, 2015).  

A fase da adolescência é um momento, como já foi exposto, em que o 

adolescente está se descobrindo, tanto no lado pessoal, como em seu lugar no 

mundo. Surge então muitos questionamentos acerca da vida e também muitas 

descobertas, que podem ser positivas, mas também negativas (MATOS; MORAES; 

SOUZA, 2018). 

Nesse período, começam a se relacionar com pessoas, assim formando seus 

grupos, que por muitas vezes são compostos por realidades distintas. Concorda-se 

com os autores Matos, Moraes e Souza, (2018, p. 188) quando expõem que: 

Esse encontro pode se tornar produtivo na vida do jovem, onde eles se 
socializam e se ajudam nas questões dos seus anseios, mas ao mesmo 
tempo pode se tornar destrutivo, podendo ocorrer o incentivo a 
comportamentos violentos e agressivos, devido a uma intensa identificação 
com um grupo com tais características e práticas. 

Em consequência a essa convivência, os adolescentes começam a não mais 

discernir sobre o certo e o errado, devido suas fortes influências. Nesse momento, se 

sentem perdidos, inseguros e não conseguem achar alguém com quem possam 

conversar, resultando assim, em ações com consequências altas (MATOS; MORAES. 

SOUZA, 2015, p. 189). 

De acordo com (VÍRGILIUS, 2011, apud MATOS; MORAES; SOUZA, 2015, p. 

189): 

[...] como consequência dessa realidade estigmatizada em que o adolescente 
se encontra acaba por levá-lo cada vez mais cedo a buscar nas ruas o que 
lhe falta em casa, promovendo a sua entrada no mundo do crime sempre 
como uma resposta que ele tanto procura. Na maioria das vezes, é um 
integrante de famílias desestruturadas e pobres, e tendo seus direitos legais 
nem sempre assegurados e cumpridos. 

Em casos do cometimento do ato infracional, se for uma criança, de até 12 

anos, será direcionada ao Conselho Tutelar e estará sujeita às medidas previstas no: 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade 
competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade;  
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;  
III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental;  
IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, 
apoio e promoção da família, da criança e do adolescente; (Redação dada 
pela Lei nº 13.257, de 2016)  
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V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial;  
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a alcoólatras e toxicômanos;  
VII - acolhimento institucional; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) 
VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; (Redação dada pela Lei 
nº 12.010, de 2009)  
IX - colocação em família substituta. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
(BRASIL, 1990, p. 63). 
 

Já o adolescente, entre 12 a 18 anos, que cometer algum ato, está previsto no 

estatuto dos Art. 171 ao 190, o qual especifica sobre a apuração do ato infracional 

atribuído ao adolescente que o cometer (BRASIL, 1990).  

As medidas socioeducativas vêm para mostrar uma nova perspectiva para esses 

jovens, inserindo-os na sociedade de uma forma digna. Porém, nem sempre as 

medidas são eficazes. O trabalho durante o processo é feito, mas a falta de 

oportunidade para jovens mais pobres e também com o corte imenso das políticas 

públicas, quando saem do processo socioeducativo, desanima o infrator, fazendo 

com que ele ache, que o caminho errado é o mais fácil e prático (MIGUEL, 2018). 

2.8.4 Sistema Socioeducativo : Uma forma de Ressocialização e Não de Punição 

Através da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, se institui o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE. Essa lei regulamenta a execução 

das medidas socioeducativas, que estão destinadas a criança e adolescente que 

cometam ato infracional (REIS, 2019). 

As medidas segundo o SINASE, tem como objetivo:  

I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do 
ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; 
II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais 
e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento; 
e 
III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sen-
tença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de di-
reitos, observados os limites previstos em lei (BRASIL, 2012, n.p).  

As medidas atuam de uma forma conjunta, que se apoiam entre si. A 

Responsabilização, Educação e Proteção Integral da criança e do adolescente, juntas, 

alcançam o objetivo que almejam, transformando e dando mais sentido à vida do 

menor infrator (REIS, 2019). 
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A responsabilização proporciona ao adolescente a realidade dos impactos que 

suas ações tiveram, podendo fazer uma reflexão a respeito de sua conduta. O 

processo proporciona uma ligação, não somente com os atos cometidos, mas também 

de convívio familiar e comunitário, a educação, respeito, solidariedade, sempre 

incentivando para que se busque um caminho de mudanças (REIS, 2019). 

As medidas em questão devem se embasar na educação, pois a dimensão 
ético-pedagógica possibilita a execução de ações que viabilizam a 
constituição de cidadãos autônomos e solidários, capazes de relacionarem-
se bem consigo, com a família e com a comunidade. 
Considerando que os atores envolvidos estão em uma etapa de formação e 
precisam de boas referências, apoio e segurança, tem-se na educação um 
forte aliado, pois um processo de orientação continuado pode fazer com que 
esses adolescentes abandonem as práticas infracionais (REIS, 2019, n.p) 

Já a proteção integral é um direito constituído por lei e mostra que é dever de 

todos assegurar de forma prioritária os direitos das crianças e adolescentes. O Art. 5º 

do ECA (BRASIL, 1990, p. 16) afirma: 

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais. 

Na lei 8.069/1990, estão previstas medidas socioeducativas, que são aplicáveis 

a jovens que cometeram algum ato infracional. As medidas são aplicadas, após o juiz 

verificar qual foi a gravidade do ato infracional cometido (RAMOS, 2018).  

Segundo o Art. 112 do ECA:  

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
 I - advertência;  
II - obrigação de reparar o dano;  
III - prestação de serviços à comunidade;  
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semiliberdade;  
VI - internação em estabelecimento educacional;  
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI (BRASIL, 1990, p. 68 e 
69).  

 

O Estatuto prevê medidas socioeducativas. A primeira segundo o Art. 115 

(BRASIL, 1990, p. 69) é “ A advertência consistirá em admoestação verbal, que será 

reduzida a termo e assinada”.  

A Advertência considera-se um alerta, que o adolescente está cometendo um 

ato infracional. Serve de aviso para o infrator e a família ou responsável. Para ocorrer 

esse procedimento, é necessário que se tenham provas suficientes do cometimento 
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do ato. Após a comprovação, o adolescente é ouvido e posteriormente o juiz toma 

decisão da sentença, e se caso não a tenha, realiza-se a repreensão (MIGUEL, 2018). 

O Art. 116 trata-se da segunda medida: Da obrigação de reparar o dano: 

Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a 
autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a 
coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o 
prejuízo da vítima.  
Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser 
substituída por outra adequada. “ (BRASIL, 1990, p. 69) 

 

 Essa medida esclarece que o adolescente é responsável por reparar o dano 

cometido, seja restituindo, ressarcindo ou compensando de alguma forma, o prejuízo 

que a vítima sofreu (BRASIL, 1990). 

 A terceira medida é de prestação de serviços à comunidade, exposta no Art. 

117 (BRASIL, 1990, p. 70): 

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de 
tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, 
junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 
congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais.  
Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do 
adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas 
semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a 
não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho. 

 

 É aplicada de acordo com a gravidade do ato praticado, definindo seu tempo e 

execução, porém não podendo passar do prazo de seis meses. As medidas não 

podem interferir nos estudos e nem no trabalho, podendo assim ser realizadas em 

quaisquer dias da semana (MIGUEL, 2018). 

Os locais para a prestação do serviço comunitário são em programas 

comunitários, serviços de assistências em hospitais, em instituições governamentais 

ou não, ONGs, dentre outros. Nesses lugares, são realizados acompanhamentos por 

profissionais, sempre buscando valorizar o serviço prestando, respeitando e 

responsabilizando o adolescente (MIGUEL, 2018). 

A medida de liberdade assistida está descrita no Art. 118 (BRASIL, 1990, p.70): 

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

A liberdade assistida pode ser cumprida em um período de 4 a 6 meses, de 
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acordo com a determinação do juiz. Esta medida tem como objetivo fortalecer os 

vínculos familiares, incentivando também o adolescente nos estudos, 

profissionalização, cultura, lazer, esporte, dentre outros (MIGUEL, 2018). 

Essa medida acompanha e orienta o adolescente. Geralmente esse trabalho é 

feito pelo CREAS, pois considera-se de média complexidade. Realizam-se 

atendimentos de maneira quinzenal, com o acolhimento e a escuta, em que 

desenvolvem juntamente com o profissional, o Plano Individual de Atendimento – PIA. 

Nele são traçados objetivos a serem cumpridos e informações pessoais (MIGUEL, 

2018). 

O regime de semiliberdade está determinado no Art. 120 (BRASIL, 1990, p. 71): 

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

  

No regime de semiliberdade, o adolescente fica em uma casa, porém pode 

exercer suas atividades externas, como ir à escola, ao trabalho e a visitação da família. 

Essa medida busca ressocializar o adolescente na sociedade, incentivando a sua 

valorização, ensinando o respeito, educação, divisão, a convivência de forma coletiva 

e a responsabilidade (MIGUEL, 2018). 

A medida de internação, está exposta no Art., 121 e 122, (BRASIL, 1990, p. 71): 

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos 
princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento. 
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:  
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência 
a pessoa;  
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;  
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente 
imposta.  
 

 

É considerada a medida mais rigorosa do ECA, pois é privativa de liberdade. 

Segundo Miguel (2018, p. 23), “Possui o caráter pedagógico, que visa à reintegração 

do jovem em conflito com a lei, na vida social e também sancionatório, em resposta à 

sociedade pela lesão decorrente da conduta típica praticada”. 

Essa medida também é aplicada pelo PIA, porém diferente da semiliberdade, 

ela possui dentro de suas instituições, escolas, oficinas, cursos profissionalizantes, 
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sempre com supervisão. 

As medidas socioeducativas têm um papel de responsabilização da criança e 

do adolescente, quanto aos atos infracionais cometidos, e não de punição, sempre 

incentivando a reparação do dano e a importância de não cometê-lo novamente 

(REIS, 2019). 

O período de cumprimento da medida tem como objetivo reeducar, pois tem 

caráter pedagógico e a educação é a base de tudo e prepará-lo para a reinserção na 

sociedade e no seu convívio familiar, sempre em busca de uma qualidade de vida 

melhor (FIGUEIRA; FONTELE; SOUZA, 2016, n.p). 

2.9 O SERVIÇO SOCIAL E O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, A INTERVENÇÃO NA 

BUSCA DA GARANTIA DOS DIREITOS DOS ADOLESCENTES 

A profissão de serviço social, é de caráter interventivo, e está inserida em 

diversos espaços sócio ocupacionais, podendo desenvolver seu trabalho de uma 

forma ampla, inclusive nas medidas socioeducativas, neste ítem referenciaremos 

sobre o Serviço Social e o Sistema socioeducativo, a intervenção na busca da garantia 

dos direitos dos adolescentes,  destacaremos a  práxis do Assistente social com 

enfase no adolescente e não o ato infracional, diante da prática , ressaltaremos a 

profissão frente da discriminação, preconceito, Bullying, exclusão Social do 

adolescente que praticou ato infracional e concluiremos fazendo uma análise com as 

ideias dos autores sobre a  contribuição do Serviço Social no Resgate da Cidadania 

do adolescente que cometeu ato infracional: O retorno na Sociedade, dando a 

importância de que esse adolescente sinta-se  parte do todo  e  que não venha 

cometer  mais atos infracionais. 

2.9.1 A importância do Serviço Social no trabalho com as famílias dos 

adolescentes que cometeram ato infracional 

O processo da infância para a adolescência é uma fase marcada por diversas 

mudanças, sejam elas físicas, hormonais ou sentimentais, gerando transformações. 

Vivenciam uma fase de descobertas sexuais e buscam uma liberdade que muitas 

vezes saem do controle de seus familiares, gerando alguns conflitos e interferindo na 

estrutura familiar (PREDEBON e GIONGO, 2015).  
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Essa fase é marcada por questionamentos e, na maioria das vezes, a diferença 

entre pais e filhos é significante, gerando conflito de gerações. Questionam a forma 

de se vestir, de falar, de se comportar, de se relacionar, de interagir, do seu futuro 

pessoal e profissional. Pela falta de diálogo e de compreensão, tanto da parte do 

responsável, como do adolescente, são instauradas as famosas crises da 

adolescência (PREDEBON e GIONGO, 2015). 

Atualmente, percebe-se um prolongamento do período da adolescência que, 
muitas vezes, invade a idade adulta, bem como certa antecipação que tem 
transformado crianças em pequenos adolescentes precoces. Por todas essas 
transformações, a adolescência tem sido considerada um período do ciclo 
vital longo, turbulento, estressante e suscetível ao surgimento de problemas 
de comportamento (PREDEBON e GIONGO, 2015, p. 91). 

Independente do quanto dure esse período, a família enfrenta inúmeros 

desafios, junto a esse adolescente. É de extrema importância que sempre esteja por 

perto, seja para aplicar correções, ou apoiar em momentos difíceis, ou ainda, auxiliar 

quanto das consequências de seus atos, protegendo-o de forma integral, dando afeto, 

e auxiliando-o a inserir-se no meio social. Quando a família não cumpre esse papel, o 

adolescente se torna uma ameaça para a sociedade, pois não foi auxiliado e encontra-

se desestruturado (CEOLIN, 2003 apud GOMES, 2017). 

Quando é falado em família, a primeira ideia que geralmente vem em mente, é 

pai, mãe e filhos. Porém, estudos afirmam que boa parte da família brasileira, 

principalmente quando se refere a grupos mais populares, está composta por mães e 

filhos, que em sua grande maioria a figura materna se sobrecarrega com os afazeres, 

tento que suprir todas as necessidades da sua casa e família (ARPINI; SIMON, 2011 

apud GOLDANI, 1994; GRZYBOWSKI, 2002; PERES, 2001; SARTI, 2004; WAGNER, 

2002).  

A falta da presença paterna influencia em diversos fatores na vida de uma 

criança e ou adolescente, mexendo não somente com a estrutura física, mas 

principalmente com a emocional. Os autores expõem que “a principal problemática 

dos adolescentes que cometem ato infracional está relacionada à inexistência de “UM 

PAI”, que possibilitaria a vivência do sistema de limites e proibições, que toda cultura 

instala” (ARPINI; SIMON, 2011, p. 527 apud NOGUEIRA, 2003).  

Nesse processo de amadurecimento, adolescentes cometem erros e alguns 

acabam cometendo atos infracionais. Infelizmente, na maioria das vezes, esses 

infratores vêm de famílias desestruturadas e desinformadas, sendo necessário no 
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processo de intervenção trabalhar com ambos, para que o resultado seja mais efetivo 

(GOMES, 2017).  

Ao cometer algum ato infracional, o adolescente irá cumprir alguma medida 

socioeducativa. Porém, nesse processo, considera-se de grande importância o 

Assistente Social realizar o trabalho familiar, pois no final, o adolescente volta para o 

seu meio familiar, que se não for trabalhado, proporcionará um grande índice de 

reincidência no cometimento do ato pelo infrator (GOMES, 2017). 

O Serviço Social, tendo por base uma atuação interventiva e educativa, 
possui referencial teórico para trabalhar com famílias que se encontram em 
vulnerabilidade social. Para tanto, o trabalho do Serviço Social com famílias 
veio também se modificando e criando novas formas para uma melhor 
atuação com as mesmas (PROENÇA; TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2017, n.p). 

Ao trabalhar com essas famílias, “O profissional de Serviço Social vai procurar 

conhecer a dinâmica familiar, as necessidades, os recursos, utilizando-se para isso 

do estudo social, visita domiciliar e entrevista” (GOMES, 2017, p. 44). 

Araújo (2013, n.p) define que: 

A categoria família é complexa e necessária para um aprofundamento nessa 
discussão sobre o adolescente autor de ato infracional, posto que na maioria 
das vezes a família é responsabilizada e culpabilizada por toda situação. (...) 
A família é um lócus de potencialidades, espaço de construção de afetos, 
solidariedade, interdependência e reciprocidade, trata-se de ponto de apoio, 
mas, que também possui conflitos. 

O estatuto, como já foi descrito anteriormente, é considerado um mecanismo 

de proteção específico à criança e ao adolescente, que foi desenvolvido devido a 

sequência de desproteção e também a violação de direitos (AMARAL et al., 2014).  

O Art. 4º do ECA, enfatiza a importância do papel da família e da comunidade 

no desenvolvimento da criança e do adolescente: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990, p. 16).  

Muitas vezes a família não tem suporte para auxiliar o adolescente, quando há 

cometimento de ato infracional, entra aí a importância do trabalho profissional na vida 

dessas famílias. Nesse caso, quem fica responsável por realizar o acompanhamento 

da família é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 

(AMARAL et al., 2014). 
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Segundo a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, em seu Art. 23 (BRASIL, 

1993, p. 25), o CREAS são: 

(...) unidades públicas estatais responsáveis pela oferta de orientação e apoio 
especializados e continuados a indivíduos e famílias com direitos violados, 
direcionando o foco das ações para a família na perspectiva de potencializar 
e fortalecer sua função protetiva. 

O assistente social, nesse processo, trabalha com o autor do ato infracional, a 

sua família e as diversas expressões da questão social que ambos enfrentaram. Por 

isso, é necessário que tenha uma compreensão das inúmeras configurações 

familiares que existem e se reinventar nos novos desafios desse cotidiano, sempre 

propondo estratégias, soluções, debatendo as críticas e evoluções do adolescente 

(GARCIA; NUNES, 2018).  

Contribui também com o intuito de trabalhar o fortalecimento de vínculos, 

sempre enfatizando a importância da ressocialização, ressignificação da vida, 

mostrando para o infrator e família, quais são seus direitos e deveres, mostrando o 

acesso a eles, mas também trabalhando com a responsabilização do ato cometido 

(AMARAL et al., 2014). 

Nesse processo, é importante ressaltar o quanto a família é necessária no 

cumprimento da medida, seja para apoiar, cobrar, mostrar interesse em sua 

ressocialização e incentivar a buscar uma vida melhor, mesmo que esse processo 

seja doloroso e lento, o apoio familiar é imprescindível para a evolução desse 

adolescente (ARAÚJO, 2013).  

2.9.2 A práxis do Assistente social com ênfase no adolescente e não o ato 

infracional 

O Assistente Social é um profissional que está inserido da divisão sócia e 

técnica do trabalho, no estando dentro das instituições responsáveis pelas medidas 

socioeducativas, faz parte da esquipe técnica, auxiliando no processo e no 

desenvolvimento do adolescente nesse período (GOMES, 2017). 

A atuação do assistente social junto ao chamado “problema do menor” 
constituiu demanda historicamente posta à profissão, inscrita tanto em seu 
processo formativo, quanto em sua profissionalização. Tal requisição 
direcionada efetivamente pelo Estado brasileiro, sobretudo, a partir da 
década de 1930, embasou a necessidade da formação de profissionais 
técnicos e sua inserção nas instituições sociais públicas, com vistas à 
execução de ações inscritas na política de atendimento à infância e à 
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juventude abandonada e delinquente, proposta a partir da década de 1920 e 
normatizada pelo Código de Menores de 1927 (CELESTINO, 2016, p. 194).  

Bernardi e Silveira (2015, n.p) expõem que “essas medidas são aplicadas, 

visando garantir que o adolescente seja responsabilizado pelos atos por ele 

praticados, mas que também lhe sejam oferecidas oportunidades de desenvolvimento 

pessoal e social”.  

O Serviço Social, em sua prática, procura trabalhar com o objetivo de estimular 

os seus usuários a buscar novos padrões de vida e de condutas, sempre enfatizando 

a importância de se reintegrar em seu meio social e principalmente familiar 

(VIOLANTE, 1982 apud GOMES, 2017). 

O Assistente Social incentiva os adolescentes com relação a sua perspectiva 

de vida, sobre seus planos, projetos, sobre a necessidade de uma profissionalização, 

seu estudo, trabalhar amplamente sua relação familiar e social, sempre vendo esses 

jovens como possuidores de direitos, independente de que ato tenham cometido 

(FREITAS, 2011).  

O profissional de Serviço Social deve sempre ter claro que o compromisso 
fundamental é com a população atendida, no caso, o adolescente autor de 
ato infracional, e então é para esse sujeito que o trabalho deve ser 
direcionado. Esse sujeito deve ser o alvo principal, direto, de nossa práxis, 
deve estar no centro de nossa proposta de trabalho profissional (FREITAS, 
2011, p.43).  

 A profissão e seu longo trajeto histórico vem implementando políticas sociais e 

públicas, porém há um desafio que o profissional encontra nesse meio.  

Segundo Iamamoto (2015, p. 20):  

[...] é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir 
propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a 
partir de demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional 
propositivo e não só executivo. 

Quando há inserção de um adolescente em alguma medida socioeducativa, 

surge uma preocupação profissional exacerbada, pois muitas vezes o adolescente 

passa por conflitos, sejam eles internos ou externos, desenvolvendo assim, algumas 

das expressões da questão social (GOMES, 2017).  

Nesse momento, é muito importante o desenvolvimento do trabalho profissional 

com esses jovens que se encontram em conflito com a lei, buscando sempre ações 

que ressocializem esse infrator na sociedade. Isso é possível através das ações sócio 

pedagógicas e das políticas públicas e sociais (GOMES, 2017). 
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Segundo Gomes (2017, p. 243): 

Cabe ao Assistente Social atuar como mediador, saber o momento certo da 
sua intermediação, pois há momentos em que relação do adolescente entre 
Instituição (profissionais em geral que trabalham nesta) se encontra 
desgastada e o conflito se torna muito grande o que pode prejudicar ambos. 
Além de ser mediador, o profissional pode atuar como prestador de serviços 
em programas sociais através de uma equipe de atendimento social, jurídico 
e psicológico. O profissional pode elaborar e executar projetos, propondo 
espaços para que os adolescentes que cumprem medidas em privação de 
liberdade, prestem serviços comunitários como uma forma de cumprimento 
da medida socioeducativa, assim, ao mesmo tempo experimente o 
desenvolvimento do trabalho social e comunitário, percebendo assim, a 
necessidade e a utilidade desse trabalho social. 

Essas ações citadas pelo autor, são de caráter transformador, proporcionando 

ao adolescente não uma punição, mas sim uma experiência que agregará muito em 

seu processo, estimulando não somente o trabalho, mas também suas relações com 

a medida, com o profissional e de uma maneira pessoal, mostrando que sempre há 

uma chance de mudar e escolher uma vida diferente (GOMES, 2017). 

O trabalho com esses jovens é um método que não se constrói do dia para 

noite, mas sim de processo em processo. A integração social desse individuo com a 

sociedade é muito importante, pois ele sai de um meio fechado para sua liberdade 

(GOMES, 2017). 

Vale ressaltar que: 

(...) cabe ao Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
promover, defender e controlar a efetivação dos direitos civis, políticos, 
sociais, econômicos, culturais, em sua totalidade, no que tange a todas as 
crianças e adolescentes, de modo que sejam reconhecidos e respeitados 
como sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento (ÁVILA, 
2017, p. 8). 

 Para reduzir a reincidência do cometimento do ato infracional, segundo Assis e 

Constantino (2001, p. 268) é necessário que: 

O envolvimento da unidade com a comunidade seja crucial e indispensável, 
embora muitas vezes de difícil concretização. Deve-se buscar, por intermédio 
das instituições religiosas, obras sociais ou associações comunitárias, pontos 
de apoio para a jovem e sua família na comunidade. O retorno da jovem para 
a comunidade precisa ser preparado. Deve incluir a atenção continuada à 
jovem na comunidade, uma monitoria a longo prazo e um processo de 
desligamento gradativo. Um retorno bem-sucedido está diretamente ligado a 
uma colocação profissional para a jovem ou à promoção de sua inserção em 
um programa educacional, em conexão permanente com serviços como 
saúde e serviços voltados para o fortalecimento dos laços familiares. Embora 
essa estratégia seja a preconizada atualmente pelas unidades de 
semiliberdade, a falta de preparo para a saída e de acompanhamento efetivo 
na comunidade é flagrante, merecendo ser tema priorizado numa agenda que 
realmente objetive reduzir a reincidência. 
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O profissional, durante o processo de cumprimento de medida do adolescente, deve 

trabalhar com seus valores, princípios, condutas e planos futuros, sempre 

incentivando esse infrator a não voltar a cometer erros do passado, mas sim lutar 

por um futuro brilhante, pois apesar de tudo, é um cidadão que tem todos os seus 

direitos garantidos, basta cumprir com seus deveres e seguir com um propósito 

positivo de vida (CELESTINO, 2016). 

1.3.3 O Serviço social diante da discriminação, preconceito, Bullying, exclusão 

Social do adolescente que praticou ato infracional.  

Segundo Marilda Iamamoto, para realização deste trabalho “exige-se um 

profissional qualificado, que reforce e amplie a sua competência crítica; não só 

executivo, mas que pensa, analisa, pesquisa e decifra a realidade” para então realizar 

uma intervenção que apresente resultado, e que modifique a realidade social dos 

usuários deste serviço. (IAMAMOTO, 1997, P.31). 

Ainda no aspecto de competências e atribuições dos assistentes sociais 

evidencia-se: 

[...] apreensão crítica dos processos sociais de produção e reprodução das 
relações sociais numa perspectiva da totalidade:  
Análise do movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo as 
particularidades do desenvolvimento do capitalismo no País e as 
particularidades regionais;  
Compreensão do significado social da profissão e de seu desenvolvimento 
sócio-histórico, nos cenário internacional e nacional, desvelando as 
possibilidades de ação contidas na realidade; Identificação das demandas 
presentes na sociedade, visando a formular respostas profissionais para o 
enfrentamento da questão social, considerando as novas articulações entre 
o público e o privado (CFESS, 1999, n.p). 

A contar da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), institui-se o 

processo de regulamentação da legislação de proteção à infância e à juventude, que 

alicerça a garantia dos direitos deste segmento, ao estabelecer a prioridade absoluta 

para os mesmos, conforme o artigo 227:  

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

As Instituições socioeducativas têm uma imprescindível função social, 
conforme o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 
estabeleceu. Aos estabelecimentos de atendimento cabe a função de 
desempenharem políticas eminentemente públicas e são responsáveis pela 
instalação e pela manutenção da Unidade, pelos recursos humanos e pelos 
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materiais necessários ao desenvolvimento de programas de atendimento a 
ressocialização do adolescente, objetivando primordialmente o 
desenvolvimento de ações socioeducativas sustentadas nos princípios dos 
direitos humanos, referendando alinhamentos conceituais, estratégicos e 

operacionais (TAVARES et al., 2019, p. 317 apud BRASIL, 2012). 

Algumas pessoas, que trabalham na atuação das medidas socioeducativas, não 

realizam seu serviço de uma forma de inserir o adolescente na sociedade, mas 

trabalham com um caráter punitivo, visando a culpa no infrator, assim dificultando 

muito o desenvolvimento do adolescente (TAVARES et al., 2019).  

O assistente social, ao atuar na intermediação entre as demandas da 
população usuária e o acesso aos serviços sociais, coloca-se na linha de 
intersecção das esferas pública e privada, como um dos agentes pelo qual o 
Estado intervém no espaço doméstico dos conflitos, presentes no cotidiano 
das relações sociais. [...] de outro lado, ao desvelar a vida dos indivíduos, 
pode, em contrapartida, abrir possibilidades para o acesso das famílias a 
recursos e serviços, além de acumular um conjunto de informações sobre as 
expressões contemporâneas da questão social pela via do estudo social, 
considerando que o assistente social atua numa zona de fronteira entre o 
público e privado (IAMAMOTO, 2009a, p.19). 

O Bullying, a violência, a agressão verbal ou física, a discriminação, o 

preconceito, a ofensa, são considerados crimes, independente se o mesmo foi 

praticado de uma maneira isolada ou conjunta (RIGHETTO, 2012). 

Os jovens que cometem algum tipo de ato infracional possuem características 
específicas, como, por exemplo, a violação de normas e regras sociais, 
comportamento desviante das práticas culturais vigentes, dificuldades para 
se socializar, comportamento antissocial, envolvimento em brigas, 
impulsividade e humor depressivo (COSMIS; SIQUEIRA, 2013, p. 689). 

Esses comportamentos podem ser reflexo não somente do seio familiar e da 

realidade que é vivenciado, mas do preconceito, Bullying, racismo que passaram 

durante o processo da infância e adolescência (COSMIS; SIQUEIRA, 2013).  

Quando um adolescente comete algum ato infracional é responsabilizado pela 

sua ação, de acordo com as medidas socioeducativas que o ECA prevê. Essas 

medidas têm como objetivo ensinar os adolescentes sobre o convívio social, cidadania 

e educação (SILVA, 2016 apud COSTA, 2009). 

O cometimento do ato infracional é o ápice de várias e sucessivas privações, 
faltas materiais e uma tentativa de pertencimento ao mundo. O adolescente 
considerado autor de ato infracional busca sua inclusão na sociedade 
contemporânea, marcada pelo imperativo do consumo e por relações 
capitalistas (CASTRO, 2006, p. 74). 
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 O Assistente Social em sua prática, trabalha com o enfrentamento das 

expressões da questão social, incluindo nela todo e qualquer tipo de violência, 

desrespeito, injustiças, preconceitos e desigualdades (CARVALHO; OLIVEIRA; 

VOLTOLINI, 2021).  

O Código de Ética profissional enfatiza em seus princípios fundamentais, para 

que o profissional trabalhe no “Empenho, na eliminação de todas as formas de 

preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos 

socialmente discriminados e à discussão das diferenças” (BRASIL, 1993, p. 23 apud 

CARVALHO; OLIVEIRA; VOLTONI, 2021, p. 4). 

Normalmente, a sociedade julga o adolescente que comete o ato infracional, 
como um perigo para a tal, é excluído, e descriminado, sendo os seus direitos 
esquecidos, tendo apenas deveres, no qual não é visto o contexto de vida 
desse adolescente. Como o seu convívio familiar com carências materiais e 
afetivas, como também o meio no qual passa a viver na busca em suprir 
essas carências (SILVA, 2016, n.p).  

Quando um adolescente é reinserido na sociedade, ele enfrenta diversos 

fatores, e alguns deles, é a descriminação e a exclusão social. Muitas pessoas não 

conseguem assimilar esse processo de ressocialização e olham esse adolescente 

ainda como o conflituoso, infrator, excluindo-o do meio social, sendo “considerado 

infrator mesmo que não esteja mais envolvido no meio infracional” (CARDOSO; 

FONSECA, 2019, p.10). 

Ao olhar para um adolescente que cometeu ato infracional, é necessário 

lembrar que o mesmo já passou por diversas expressões da questão social, e que 

muitos de seus direitos, de alguma maneira, já foram violados, e que não são apenas 

possuidores de deveres, mas sim de direitos, como todo e qualquer cidadão (SILVA, 

2016).  

 A Constituição Federal assegura através do seu art. 227 que: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, p.132). 

Toda e qualquer criança e adolescente tem direito garantido a saúde, lazer, 

educação, profissionalização etc., independente do ato que tenha cometido, de uma 

forma sem discriminação, preconceito, exclusão ou Bullying (BRASIL, 1988). 



55 

O profissional deve-se pautar sua intervenção com o entendimento de que 
esse adolescente foi vítima de todas as mazelas da questão social (pobreza, 
fome, consumismo, exclusão, falta de afeto e aceitação da sociedade e 
familiares), buscando realmente a efetivação do ECA.Com o intuito que o 
adolescente reflita sobre seu ato, para que haja a ruptura do ato infracional, 
e também do paradigma de que este adolescente não tem perspectiva de 
futuro (SILVA, 2016, n.p). 

O Assistente Social além de garantir direitos para esses cidadãos, estabelece 

também um papel muito importante no desenvolvimento, proporcionando bem-estar 

para os adolescentes. O apoio do Estado na implementação de políticas públicas e o 

incentivo do profissional, faz com que esse adolescente se sinta parte de uma 

sociedade, de uma maneira não excludente (COSMIS; SIQUEIRA, 2013). 

2.9.4 A contribuição do Serviço Social no Resgate da Cidadania do adolescente 

que cometeu ato infracional: O retorno na Sociedade 

 A reinserção na sociedade para o adolescente que cometeu algum ato 

infracional não é uma tarefa simples, porém é necessária. O adolescente precisa se 

sentir membro da sociedade após o cumprimento de sua medida, independente de 

qual ato tenha cometido, sem preconceito e descriminação (GOMES, 2017). 

O modelo ressocializador propugna, portanto, pela neutralização, na medida 
do possível, dos nocivos inerentes ao castigo4 , por meio de uma melhora 
substancial ao seu regime de cumprimento e de execução e, sobretudo, 
sugere uma intervenção positiva do condenado que, longe de estigmatizálo 
com uma marca indelével, o habilite para reintegra-se e participar da 
sociedade, de forma digna e ativa, sem traumas, limitações ou 
condicionamentos especiais (GOMES, 2017, p. 242 apud MOLINA, 1997, 
p.383). 

A maneira que algumas vezes a sociedade, a própria família e amigos tratam o 

adolescente que comete ato infracional, é totalmente violenta, pois têm uma visão que 

eles ainda são delinquentes e os tratam de forma preconceituosa e agressiva, 

excluindo-os da sociedade (MONTENEGRO e MIRANDA, 2016).  

Concorda-se com Montenegro e Miranda (2016, n.p) que:  

[...] precisamos considerar que esses adolescentes são pessoas em 
desenvolvimento, que cometem atos infracionais, transgredindo as regras e 
as leis por decorrência de vários fatores, em especial os de ordem social e 
econômica. 

É necessário garantir para o adolescente que cometeu ato infracional, que ele 

é possuidor de direitos como todo e qualquer cidadão, com a liberdade de ir e vir 

quando e onde quiser. Porém, sempre enfatizando suas responsabilidades com a 
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sociedade, seus deveres e obrigações (MONTENEGRO e MIRANDA, 2016).  

As medidas socioeducativas são aplicadas nos adolescentes com o intuito de 

ressocializar o infrator na sociedade. Durante esse processo do cumprimento da 

medida, o profissional busca trabalhar de uma maneira que o incentive a retornar para 

sua vida longe do mundo do crime e sem uso de drogas (SILVA, 2008).  

Concorda-se com Costa (2006, p. 449):  

A natureza essencial da ação socioeducativa é a preparação do jovem para 
o convívio social. A escolarização formal, a educação profissional, as 
atividades artístico-culturais, a abordagem social e psicológica de cada caso, 
as práticas esportivas, a assistência religiosa e todas as demais atividades 
dirigidas ao socioeducando devem estar subordinadas a um propósito 
superior e comum: desenvolver seu potencial para ser e conviver, isto é, 
prepará-lo para relacionar-se consigo mesmo e com os outros, sem quebrar 
as normas de convívio social tipificadas na Lei Penal como crime ou 
contravenção. 

O Serviço Social contribui fortemente no campo das medidas socioeducativas. 

Nas instituições que são responsáveis para o seu cumprimento, o profissional, 

assistente social, compõe a equipe técnica e trabalha com o intuito de estimular novos 

padrões de vida e no fortalecimento de vínculos familiares e da sociedade (GOMES, 

2017).  

Ao trabalhar com um adolescente em conflito com a lei, no processo surgirá 

outras expressões da questão social e juntamente com outros profissionais que 

compõe a equipe técnica, serão desenvolvidas ações, que são pertinentes e 

necessárias para o enfretamento e a ressocialização desse adolescente na sociedade 

(GOMES, 2017).  

Concorda-se com Gomes, (2017, p. 243) quando ressalta que: 

Cabe ao Assistente Social atuar como mediador, saber o momento 
certo da sua intermediação, pois há momentos em que relação do 
adolescente entre Instituição (profissionais em geral que trabalham nesta) se 
encontra desgastada e o conflito se torna muito grande o que pode prejudicar 
ambos. Além de ser mediador, o profissional pode atuar como prestador de 
serviços em programas sociais através de uma equipe de atendimento social, 
jurídico e psicológico. O profissional pode elaborar e executar projetos, 
propondo espaços para que os adolescentes que cumprem medidas em 
privação de liberdade, prestem serviços comunitários como uma forma de 
cumprimento da medida socioeducativa, assim, ao mesmo tempo 
experimente o desenvolvimento do trabalho social e comunitário, percebendo 
assim, a necessidade e a utilidade desse trabalho social. 

A atuação do profissional é muito ampla, e acaba sendo um trabalho 

interventivo, com o objetivo de transformar a vida do adolescente que comete ato 

infracional, sendo garantido direitos, assim como, ensinando valores, princípios ou 
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fortalecendo vínculos familiares. O assistente social tem o poder de transformar um 

momento tenso, que é o cumprimento da medida, em uma experiência de muitas 

vivencias e muitos aprendizados (GOMES, 2017). 

É necessário também que o Assistente Social, atue através de um 
conjunto de meios de trabalho, buscando um alvo: que a reinserção do 
adolescente em conflito com lei, seja eficaz na vida deste, rompendo 
definitivamente com o mundo do crime, tenha sentido a sua passagem no 
Centro de Atendimento Sócio Educativo como um lugar de aprendizagem e 
recuperação dos atos que fora cometido (GOMES, 2017, p. 248). 

O retorno desse adolescente para o convívio social não deve ser visto só como 

responsabilidade do profissional, mas sim da sociedade que o recebe, da família, do 

Estado através das políticas públicas, e principalmente, do próprio infrator (GOMES, 

2017). 

Conforme Oliveira (2013, p. 15), “[...] é extremamente importante que esse 

profissional se mantenha ativo, ou seja, esteja sempre em um movimento dialético, 

inquieto na busca de possibilidades para suas ações transformadoras”. Tais esforços 

são fundamentais para promover a defesa, garantir e promover os direitos humanos 

e proteger integralmente, com vistas ao fortalecimento de tais sujeitos, no tocante à 

reconstrução de projetos de vida e protagonismo social. 

Os desafios do profissional assistente social na implementação dos princípios 

e diretrizes previstos no SINASE, alinham-se e delineiam-se aos princípios 

estabelecidos no Código de Ética do Serviço Social, uma vez que afirmando a defesa 

dos direitos humanos, a liberdade, a emancipação e autonomia dos sujeitos, a 

ampliação e consolidação da cidadania, a eliminação de todas as formas de 

preconceito, além da equidade e justiça social, compromete-se com a transformação 

da realidade social, considerando a produção e reprodução da vida social, a totalidade 

social (CFESS, 2005). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A contribuição desse trabalho para a sociedade é de extrema importância, pois 

possibilitará uma análise crítica sobre o envolvimento tão crescente de adolescentes 

brasileiros, no mundo da contravenção. 

A fome, a pobreza, a miséria, o abandono, que são denominadas expressões 

da questão social, contribuem para a inserção de adolescentes no mundo da 

contravenção penal. Esses pubescentes, muitas vezes, cometem algum ato 

infracional, apenas para poder fornecer sustento para sua família, e alguns outros, por 

pura “diversão”.  

Após o cometimento do ato, enfrentam diversos fatores incluindo o 

cumprimento da medida, mas o que mais implica é a volta para o meio social, que 

geralmente vem acompanhado de desrespeito, discriminação e preconceito.  

Na conclusão desse ciclo acadêmico e na construção do TCC, fez-se um 

resgate da história da Profissão de Serviço Social e a construção sócio histórica da 

categoria profissional, destacando que o surgimento da profissão de Serviço Social é 

associado ao modo de produção capitalista. No que se refere às Medidas 

Socioeducativas, como forma de reinserção, de reeducação e de uma nova proposta 

de vida para o adolescente que cometeu o ato infracional, destacou-se a trajetória 

histórica da Criança e do adolescente, bem como de seus direitos. A implantação do 

Código de Menores, da Constituição de 1988, do ECA, do SINASE e do Estatuto da 

Juventude, são marcos legais, que garantem os direitos das crianças e adolescentes 

e, principalmente, uma nova chance de vida para aquele adolescente que cometeu 

um ato infracional. Destacou-se a importância da contribuição do Serviço Social no 

Resgate da Cidadania desse adolescente e o trabalho para o retorno na sociedade. 

O trabalho do Assistente Social junto com o adolescente para a sua reinserção 

não é uma tarefa fácil, pois envolve relações sociais e principalmente familiares, o 

qual varia muito com o estilo de vida de cada um e condições emocionais. Nesse 

processo, o trabalho com a família é primordial para a recuperação do Adolescente. 

Conclui-se que, nesses quatro anos de estudo, obteve-se o aparato teórico e 

prático para entender que a presença do Assistente Social é de grande relevância na 

sociedade e que construiu-se profissionais qualificados para combater as expressões 

da questão Social e trabalhar com as diversas demandas emergentes, entre elas o 

adolescente que cometeu ato infracional.  
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Esse trabalho foi de grande relevância, visto que proporcionou demasiado 

conhecimento acadêmico e contribuirá para alicerçar no decorrer do que a profissão 

requer.  
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