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RESUMO 

 

 

O presente Trabalho Final de Curso consiste numa discussão acerca da relação familiar dos 

adolescentes em conflito com a lei e o Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS) no município de São Fidélis/RJ, buscando focar nas limitações da medida 

socioeducativa enquanto serviço socioassistencial. Ao longo deste, buscamos refletir a 

efetividade da medida socioeducativa e o papel do CREAS, revelando a importância das 

relações familiares dos adolescentes no processo de cumprimento da medida socioeducativa. 

O interesse pelo tema se justifica, a partir da realidade do estágio curricular em serviço social 

no CREAS de São Fidélis, onde nos aproximamos da prática profissional. 
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ABSTRACT 

 

 

This Final Course Paper consists of a discussion about the family relationship of adolescents 

in conflict with the law and the Specialized Reference Center for Social Assistance (CREAS) 

in the municipality of São Fidélis/RJ, seeking to focus on the limitations of the socio-

educational measure as a social assistance service. Throughout this study, we sought to reflect 

the effectiveness of the socio-educational measure and the role of CREAS, revealing the 

importance of the family relationships of adolescents in the process of fulfilling the socio-

educational measure. The interest in the subject is justified, from the reality of the curricular 

internship in social service in CREAS of São Fidélis, where we approach the professional 

practice. 

 

 

Keywords: Social Assistance; Socio-educational Measure; Family. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho Final de Curso, intitulado “A relação familiar dos 

adolescentes em conflito com a lei e o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) no município de São Fidélis/RJ: as limitações da medida 

socioeducativa”, surge a partir da nossa inserção no Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS), enquanto estagiária de serviço social, ao longo do 

período de  fevereiro de 2016 a junho de 2017, enquanto exigência do curso de 

graduação em Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF) de Campos 

dos Goytacazes/RJ. 

No que concerne ao nosso campo de estágio, o CREAS oferta serviços da 

proteção social especial, de caráter continuado e sistemático, direcionados as famílias e 

indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, conforme preconiza a Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS, 2012). Além 

da oferta de proteção especializada, o CREAS tem o papel de fortalecer e coordenar a 

articulação dos serviços com a rede de assistência social e as demais políticas públicas. 

Se faz mister ressaltar que o CREAS está dentro da lógica do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), enquanto gestão da assistência social, que a partir de 2005 

unificou os serviços, os programas e os projetos, organizando-os em dois tipos de 

proteção social, são estes: a proteção social básica e a proteção social especial, dividida 

em média complexidade e alta complexidade. É na proteção social especial de média 

complexidade que o CREAS se faz presente, no atendimento de indivíduos e famílias 

que sofreram ameaça ou tiveram seus direitos violados, mais cujo os vínculos familiares 

não foram rompidos. 

Através da vivência no campo de estágio, observamos as complexidades que 

envolvem o caráter educativo, do serviço de medida socioeducativa, sobretudo nas 

formas como as atividades são realizadas pelos adolescentes na instituição. Estas são 

realizadas pelos adolescentes em cumprimento da medida em órgãos variadas, de 

acordo com decisão imposta pelo juízo. São destinadas em sua grande maioria a 

conservação do local, como por exemplo, o serviço de varrição ou ajuda no transporte 

do material de um lugar para outro, como também, entrega de documentos. 
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Qual é o caráter educativo da medida socioeducativa? Essa é a questão que guia 

esse Trabalho Final de Curso, de suma importância para refletir sobre qual sua 

efetividade, avaliando a medida enquanto serviço socioassistencial, que deve proteger 

esses adolescentes e garantir seus direitos. 

A aplicação da medida socioeducativa, de acordo com COSTA e ASSIS (2006), 

a partir de um levantamento realizado no Brasil, tem sido executada de forma 

inadequada, ainda fortemente caracterizada por aspectos punitivos e assistencialistas, 

sob uma visão social preconceituosa quanto ao cometimento do ato infracional. Ainda, 

segundo os autores, observa-se que os resultados positivos esperados na aplicação da 

medida, não ocorrem, posto que a uma medida socioeducativa precisa ser executada de 

forma ampliada e pensada articuladamente a um conjunto de fatores, sob a perspectiva 

de totalidade. 

Pudemos observar que as famílias dos adolescentes em conflito com a lei, 

passam e/ou já passaram por alguma situação de conflitos ou de privação de direitos, o 

que de certa forma atinge o comportamento destes e a relação com suas famílias, muitas 

vezes consideradas, como “culpadas” pelo ato infracional cometido. 

Diante disto, é importante fazermos uma reflexão acerca das relações familiares 

desses adolescentes, posto que a participação familiar é de suma importância para o 

caráter educativo da medida socioeducativa, o que “configura uma intervenção externa 

sobre os adolescentes que praticam algum ato infracional, e a essência dessas medidas é 

educativa e pedagógica” (SILVEIRA; BERNARDI, 2016, p. 14). 

Assim, ao longo do primeiro capítulo, abordaremos a Assistência Social no 

Brasil, direcionada para a garantia de direitos de adolescentes excluídos, desde as 

primeiras medidas tomadas pelo Estado no controle das expressões da questão social, 

fazendo uma análise da sua trajetória histórica, até os dias atuais. Neste processo, 

abriremos espaço também para apresentação dos mecanismos legais que amparam 

juridicamente os adolescentes (como o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), 

mas que ainda não conseguiram romper com caráter punitivo que a sociedade impõe 

àqueles que não “obedecem” as regras sociais. 

No segundo momento, ainda no capítulo primeiro, mostraremos o papel dos 

CREAS e a efetividade da medida socioeducativa, trazendo uma explanação das 
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proteções sociais básicas e especial, buscando aprofundar o conhecimento sobre a 

proteção social especial de média complexidade, foco deste estudo. 

Já no segundo capítulo, buscaremos pensar a participação da família no 

cumprimento da medida socioeducativa no CREAS do município de São Fidélis/RJ, a 

partir do perfil dos adolescentes que cumprem medida na instituição e de suas famílias, 

conforme pesquisa realizada no primeiro semestre do ano de 2016, atrelado à disciplina 

de Pesquisa em Serviço Social. 

O perfil dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no CREAS 

de São Fidélis/RJ, nos revelou que muitos destes adolescentes não possuem um bom 

relacionamento familiar, visto que, a participação familiar no cumprimento da medida é 

de suma importância, para que a mesma ocorra de maneira eficaz, influenciando de 

forma positiva na vida desses adolescentes e suas famílias. 

O tema em questão torna-se relevante à medida que procurará contribuir para um 

maior enriquecimento e aprimoramento do tema em questão, revelando que os 

adolescentes e suas famílias requerem do Estado maior atenção, por intermédio de 

políticas sociais que garantam, de fato, seus direitos. 
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1     A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL E O PAPEL DO CREAS NA 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  

 

1.1 A Assistência Social no Brasil e a garantia de Direitos de Adolescentes 

excluídos 

 

A Assistência Social no Brasil foi, por muito tempo, executada somente por 

ações assistencialistas, clientelistas e filantrópicas, permeada pela caridade, 

benemerência e favor. Mestriner (2001, p.16) nos elucida que, a Assistência Social, 

longe de assumir o formato de política social, desencadeou-se ao longo de décadas 

revestida pela forma da tutela, de benesse, doação de auxílios, que, no fim, acaba por 

reproduzir a desigualdade social e a pobreza na sociedade brasileira. 

A desigualdade social sempre existiu no Brasil, desde a sua colonização, mas foi 

em início do Século XX, quando o Brasil entrou num período de maior 

desenvolvimento econômico e político, social e cultural que registrou-se a 

intensificação do processo de industrialização. Ocasionando, o aumento da desigualdade 

social, como consequência desse processo. 

Em busca de condições melhores de vida e de trabalho, a população brasileira 

começou a migrar das zonas rurais para as urbanas, levando a um aumento da taxa de 

crescimento da população urbana e ocasionado várias expressões da questão social, 

como a pobreza, o analfabetismo, a falta de moradia, a criminalidade, dentre tantos 

outras, que revelavam o aumento da desigualdade social. 

Segundo Couto e Melo (1998, p. 27), “o aumento da pobreza gera, 

consequentemente, tanto o aumento do abandono de crianças quanto à possibilidade de 

prática de atos infracionais por parte daqueles que necessitam sobreviver numa 

sociedade desigual”; Diante disto, a pobreza começava a ser vista como “risco” à 

sociedade da época. 

Ressaltamos que: 

Do ponto de vista conceitual, é fundamental não perder de vista que a 

pobreza é expressão direta das relações vigentes na sociedade, 

relações extremamente desiguais, em que convivem acumulação e 
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miséria. A pobreza brasileira é produto dessas relações que, em nossa 

sociedade, a produzem e reproduzem, quer no plano socioeconômico, 

quer nos planos político e cultural, constituindo múltiplos mecanismos 

que “fixam”, os pobres em seu lugar na sociedade. (YAZBEK, 2010, 

p.153) 

 

A expropriação da força de trabalho vivo, através da exploração capitalista, de 

onde se retira a mais-valia, e se produz a riqueza, repassada aos detentores dos meios de 

produção é a geradora da desigualdade entre as classes sociais, originando o 

empobrecimento da classe trabalhadora, ao longo do processo de acumulação de capital.  

 

O capitalista paga o valor da força de trabalho, ou seu preço, que 

coincide ou não com o valor, e recebe em troca o direito de dispor 

diretamente da força viva de trabalho. Usufrui a força de trabalho em 

dois períodos. Num primeiro, o trabalhador produz apenas um valor 

que é igual ao valor de sua força de trabalho, um equivalente, 

portanto. O capitalista recebe assim um produto de preço igual ao que 

ele pagou pela força de trabalho. É como se tivesse comprado o 

produto pronto no mercado. Mas, no período de trabalho excedente, a 

força de trabalho que o capitalista utiliza produz para ele um valor que 

não lhe custa nenhuma contrapartida. Explora gratuitamente a força de 

trabalho. Neste sentido, pode-se chamar o trabalho excedente de 

trabalho não-pago. (MARX, 2001, p. 609) 

 

No período de 1917 a 1920, os movimentos operários que começaram a se 

organizar em movimentos e lutas por melhores condições de vida e de trabalho, levou  a 

elite burguesa republicana a intervir na relação entre capital e o trabalho e a buscar 

através de benefícios sociais e garantias legais trabalhistas, como o seguro-doença e 

férias, interferindo na  vida dos trabalhadores,  de modo a conter as greves e atenuar as 

expressões da questão social, cada vez maiores. 

Dentre as primeiras medidas tomadas pelo Estado como controle de uma das 

expressões da questão social, se deu com a criação do Código de Menores, 

popularmente conhecido como Código Mello Mattos, em 1927, que estabelecia a 

proteção e assistência de forma sistematizada aos menores, com idade entre 14 e 18 

anos, que se encontravam em “situação irregular”, ou seja, os qualificados como 

abandonados e/ou delinquentes
1
.  

                                                 
1
 Eram considerados “delinquentes” não somente os menores cujos atos tivessem infringidos a lei, mas 

também, os pobres, abandonados com ou sem família. 



18 

 

O agravamento da questão social na década de 1930
2
, visto como algo “natural”, 

cujas expressões eram tratadas como “caso de polícia”, levou o Estado a buscar medidas 

de “proteção social”, cujo caráter compensatório buscava minimizar e regular os direitos 

da classe trabalhadora, onde as mazelas da parcela empobrecida da sociedade, fora do 

mercado de trabalho, eram atendidas por entidades religiosas e benemerentes, sobretudo 

para idosos, doentes, deficientes e crianças. 

Neste cenário, o Estado sob forte influência da Igreja Católica, buscava amenizar 

os conflitos sociais, aprovando legislações trabalhistas
3
,  direcionadas aos trabalhadores 

“legalizados”, excluindo toda a população que não possuía vínculo empregatício, 

restando-lhes apenas os serviços assistencialistas, desenvolvidos em especial, pela 

Igreja Católica de forma descontínua, caritativa e benemerente.  

 

Na história da humanidade, a assistência aparece inicialmente como 

prática de atenção aos pobres, aos doentes, aos miseráveis e aos 

necessitados, exercida, sobretudo, por grupos religiosos ou 

filantrópicos. Ela é antes de tudo, um dever de ajuda aos incapazes e 

destituídos, o que supõe uma concepção de pobreza enquanto algo 

normal e natural ou fatalidade da vida humana. Isto contribuiu para 

que, historicamente e durante muito tempo, o direito à Assistência 

Social fosse substituído por diferentes formas de dominação, 

marginalização e subalternização da população mais pobre. 

(OLIVEIRA, 2005, p. 25) 

 

Esse modelo de proteção social de caráter contributivo se materializou 

inicialmente com as Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPS), fundadas em 1923 e, 

posteriormente, com os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPS), criados em 

1930. Diante disso, foi deixado de lado para os trabalhadores do mercado informal e 

para os “pobres” da sociedade, neste momento histórico, qualquer ação de proteção 

social. 

                                                 
2
 “Por „questão social‟, no sentido universal do termo, queremos significar o conjunto de problemas 

políticos, sociais e econômicos que o surgimento da classe operária impôs no curso da constituição da 

sociedade capitalista. Assim, a „questão social‟ está fundamentalmente vinculada ao conflito entre o 

capital e o trabalho” (CERQUEIRA FILHO, 1982, p. 21).  
3
 “Toda a legislação trabalhista criada na época embasava-se na ideia do pensamento liberal brasileiro, 

onde a intervenção estatal buscava a harmonia entre empregadores e empregados. Era bem vinda, na 

concepção dos empresários, toda iniciativa do Estado que controlasse a classe operária. Da mesma forma, 

era bem vinda, por parte dos empregados, pois contribuía para melhorar suas condições de trabalho” 

(CARONE apud COUTO, 2006, p. 95). 



19 

 

Getúlio Vargas instituiu em 1° de julho de 1938, o Conselho Nacional de 

Serviço Social (CNSS), por meio do Decreto-lei n° 525
4
, que segundo Mestriner (2001, 

p. 57-58), foi  criado como um dos órgãos de cooperação do Ministério da Educação e 

Saúde, passando a funcionar em uma de suas dependências, sendo formado por figuras 

ilustres da sociedade cultural e filantrópica e substituindo o governante na decisão 

quanto as quais organizações auxiliar. 

O CNSS foi mais um mecanismo de clientelismo político, onde a população 

usuária não possuía qualquer direito garantido legalmente, cujas funções passaram a ser 

exercidas de fato, com a criação da Legião Brasileira de Assistência (LBA) em 1942.  

Criada inicialmente para atender as famílias dos pracinhas da Segunda Guerra 

Mundial, a LBA foi a primeira grande instituição nacional da Assistência Social, sob a 

coordenação da primeira dama Darcy Vargas. A LBA representou “a simbiose entre a 

iniciativa privada e a pública, a presença da classe dominante enquanto poder civil e a 

relação benefício/caridade x beneficiário/pedinte, conformando a relação entre Estado e 

classes subalternas”. (SPOSATI, 2003, p. 46) 

Essa ação da LBA segundo Sposati (2004), trouxe para a Assistência Social o 

vínculo emergencial e assistencial, marco que predomina na trajetória da assistência 

social em nosso país. 

Também, em 1942, o governo Getúlio Vargas criou o Serviço de Assistência aos 

Menores (SAM), com a finalidade de atuar junto aos menores delinquentes e pobres. 

Tratava-se de um órgão do Ministério da Justiça e tinha como missão amparar 

socialmente os menores abandonados, infratores e carentes, em todo território nacional. 

Sua meta era centralizar a execução de uma política nacional de assistência, se 

propondo a ir além do caráter normativo do Código de Menores de 1927. 

O sistema previa atendimento a adolescentes autores de atos infracionais em 

internatos (reformatórios e casas de correção) e a menores carentes abandonados nos 

patronatos agrícolas e em escolas de aprendizagem de ofícios urbanos. 

                                                 
4
 As funções do Serviço Social estão definidas nesse Decreto-lei como: “(...) utilização das obras 

mantidas quer pelos poderes públicos, quer pelas entidades privadas, para o fim de diminuir ou suprir as 

deficiências ou sofrimentos causados pela pobreza e pela miséria ou oriundas de qualquer outra forma de 

desajustamento social e de reconduzir tanto o indivíduo como a família, na medida do possível, a um 

nível satisfatório de existência no meio em que habitam”. (IAMAMOTO & CARVALHO, 2007, p. 249) 
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Em 1943 a Lei de Emergência, promulgada pelo Decreto Lei n° 6.026, eliminou 

o termo “delinquente”, substituindo-o pelo termo “infrator”, porém, não se modificou o 

modo de tratamento as crianças e adolescentes pobres. Além disso, segundo Teixeira e 

Matsuda (2017): 

Foi através desse decreto que se consagrou, no plano jurídico, a 

divisão entre a infância e a juventude de um lado, e a menoridade, 

atribuída como perigosa, de outro. De acordo com suas disposições, a 

um jovem entre 14 e 18 anos que cometesse um crime, mas não 

apresentasse periculosidade, destinava-se um tratamento educativo 

(manutenção com os pais ou eventual envio à entidade 

profissionalizante ou reeducativa). Já a um menor infrator perigoso, 

destinava-se o rigor de uma internação em estabelecimentos 

“adequados” até que cessasse sua condição de periculosidade, 

utilizando-se das mesmas expressões contidas no Código Penal para 

designar a periculosidade presumida. Na hipótese da condição de 

periculosidade não cessar até os 21 anos, abria- -se a possibilidade de 

uma internação ad infinitum, através da transferência do menor a uma 

colônia agrícola ou estabelecimento congênere, segundo o Decreto-lei 

3.914/41. (TEIXEIRA; MATSUDA, 2017, p. 21-22) 

 

Na década de 1960, o SAM por não cumprir com o que foi proposto em seu 

projeto inicial
5
, distanciando dos seus objetivos, uma vez que se privilegiou o caráter 

correcional-repressivo, começou a receber inúmeras críticas. O SAM era considerado 

como “escola do crime”, pois funcionava em péssimas condições de higiene, sem 

nenhuma orientação pedagógica, com punições aos adolescentes. 

Com a Ditadura Militar em 1964, a questão social teve como resposta do Estado 

ações efetivadas pelo binômio repressão-assistência, onde as políticas sociais eram 

empregadas sob fortes mecanismos de controle da sociedade.  

O SAM sendo substituído pela Fundação Nacional do Bem-estar do Menor 

(FUNABEM - Lei 4.513/64), responsável por implementar a Política de Bem-Estar do 

Menor (PNBEM) e pela Fundação Estadual do Bem-estar do Menor (FEBEM) em cada 

estado da Federação.  

                                                 
5
 Tinha como missão amparar socialmente os menores abandonados, infratores e carentes, em todo 

território nacional. Sua meta era centralizar a execução de uma política nacional de assistência, se 

propondo a ir além do caráter normativo do Código de Menores de 1927. 
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A FUNABEM foi criada em 1° de dezembro de 1964 e tinha como objetivo 

inicial a “reeducação do menor” com o apoio da família e da comunidade, não apenas se 

baseando na internação. A FUNABEM cabia o papel de ditar a política nacional e as 

FEBEM cabiam a função de executar as políticas. No entanto, as ações direcionadas aos 

adolescentes, permaneceram executadas como mecanismos de repressão, com correções 

pautadas na perspectiva do Estado militar, ou seja, a condição social não existia para o 

Estado, a pobreza permanecia como uma escolha do indivíduo, fora das relações 

capitalistas. 

Em 1979 foi aprovado um novo Código de Menores, Lei n° 6.697, que sucedeu a 

legislação editada em 1927. Porém, este não representava os reais interesses das 

crianças e dos adolescentes, posto que mantinha a filosofia do Código Mello Mattos. 

 

[...] esta “proteção” implicava a internação da criança e/ou adolescente 

em entidade de “acolhimento”, que supostamente teria maiores e 

melhores condições para suprir as carências decorrentes da 

“incapacidade” dos pais ou responsáveis para cumprimento de suas 

funções parentais. Isto porque a doutrina da situação irregular partia 

do princípio de que a origem dos “problemas dos menores” estava no 

abandono moral, afetivo e material por parte dos responsáveis. 

(ROSA, 2001, p. 194) 

 

Foi com a Constituição Federal de 1988 que a concepção de direito social 

enquanto dever do Estado passa a ser garantida e a questão da criança e do adolescente 

toma um novo olhar, atrelado a uma perspectiva de totalidade. 

No processo de consolidação dos direitos sociais, deu-se origem ao Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA), Lei n° 8669 de 1990, mais precisamente em seu art. 227 

da Constituição Federal que diz: 

 

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, 

2002, p. 141) 

 



22 

 

O ECA veio romper com o caráter de excludente que o Código de Menores
6
, 

imprimia a questão das crianças e adolescentes no Brasil, reafirmando-os como 

cidadãos de direitos, pautado na perspectiva de proteção social integral. Conforme 

Sales, Matos e Leal (2004, p. 245): “[...] o ECA não só rompeu com a estigmatização 

formal da infância e adolescência pobres, anteriormente categorizadas como a 

menoridade, como ainda buscou desjudicializar o atendimento a esses segmentos da 

população”. Ou seja, veio em defesa da igualdade de direitos para todos, 

independentemente de raça, cor ou etnia. 

 

O ECRIAD
7
 é produto da conjuntura social, política, econômica e 

cultural inserida num processo de globalização mundial, em plena 

efervescência do neoliberalismo, de um Estado de direito mínimo, que 

traz inovações dentro do que se permite, sem que se alterem os 

mecanismos de controle social, ou melhor, num contexto em que se 

institucionalizam formas de controle judicial, sobretudo em relação 

aos adolescentes em conflito com a lei [...] (SARTÓRIO, 2007, p. 33) 

 

No art. 2 do ECA, é considerado criança até doze anos de idade incompletos e 

adolescente entre doze e dezoito anos de idade, cujos direitos fundamentais são: “o 

direito à vida e à saúde; à liberdade, ao respeito e à dignidade; à convivência familiar e 

comunitária; à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer; e o direito à profissionalização 

e à proteção no trabalho.” 

O ECA também tratou de conceituar o ato infracional, incorporando o uso de 

medidas socioeducativas e a garantia do princípio da ampla defesa, fazendo com que os 

acusados de cometerem atos infracionais tenham, tanto seus direitos individuais, quanto 

suas garantias processuais, assegurados. 

A questão da convivência familiar e comunitária também foi incorporada ao 

ECA, de forma declarativa, na parte geral e, de forma prescritiva, na parte especial, 

                                                 
6
 [...] as críticas feitas ao Código de Menores de 1979 podem ser agrupadas em duas [...] A primeira delas 

é que crianças e adolescentes chamados, de forma preconceituosa, de “menores” eram punidos por estar 

em “situação irregular”, pela qual não tinham responsabilidade, pois era ocasionada pela pobreza de suas 

famílias e pela ausência de suporte e políticas públicas. A segunda era referente às crianças e adolescentes 

apreendidos por suspeita de ato infracional, os quais eram submetidos à privação de liberdade sem que a 

materialidade dessa prática fosse comprovada e eles tivessem direitos para sua devida defesa, isto é, 

inexistia o devido processo legal. Nesse sentido, era “regulamentada” a criminalização da pobreza. 

(SILVA, 2005, pg. 33) 
7
 A autora Alexsandra Tomazelli Sartório (2007) utiliza-se da expressão “ECRIAD” para se referir ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8669 de 1991. 
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onde se normatizam os crimes e as infrações administrativas e, as medidas pertinentes 

aos pais/responsáveis. 

A criação dos Conselhos Tutelares foi uma das principais inovações trazidas 

pelo ECA, enquanto órgão autônomo, de atuação em casos de ameaça ou violação dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, juntamente com o Poder Judiciário e o 

Ministério Público, cuja atribuição consiste em fiscalizar instituições. 

 

O conselho tutelar constitui uma das grandes inovações institucionais 

trazidas pelo Estatuto da criança e do adolescente, uma vez que 

transfere para a sociedade a responsabilidade pela fiscalização do 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Estes conselhos 

são órgãos compostos de representantes da sociedade, escolhidos a 

cada três anos para fiscalizar o cumprimento dos direitos da criança e 

do adolescente. (SALES; MATOS; LEAL, 2004, p. 248) 

 

O Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 

(CONANDA), criado em 12 de outubro de 1991, a partir da Lei 8.242, também é uma 

importante contribuição do ECA. 

O CONANDA funciona vinculado à estrutura do Ministério da Justiça 

e do Departamento da Criança e do Adolescente (DCA), órgão 

resultante da extinção do Centro Brasileiro para a Infância e 

Adolescência (CBIA) (...) e é o responsável pela gestão do Fundo 

Nacional da Criança e do Adolescente (FNCA). Tem como 

competências formular as diretrizes gerais da Política Nacional de 

Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente; e avaliar as 

políticas estaduais e municipais, sua execução e a atuação dos 

conselhos estaduais e municipais DCA. Logo, é responsável pelo 

monitoramento nacional das expressões da questão social da infância 

e adolescência, e pela regulamentação de medidas – por meio de 

resoluções – afeta a esse segmento, bem como aos conselheiros de 

direitos e tutelares de todo o país. (SALES; MATOS; LEAL, 2004, p. 

225) 

 

Em 13 de julho de 2006, foi aprovado pela assembleia geral do CONANDA, o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), que é um sistema 

integrado, que preza pela corresponsabilidade, intersetorialidade e pela articulação, 

representando um grande avanço na área das políticas públicas destinadas aos 

adolescentes que cometeram atos infracionais. 
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Em dezembro de 2006, foi aprovada pelo CONANDA a orientação da 

política nacional destinada à inclusão do adolescente infrator 

denominada SINASE – Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo. O SINASE preconiza a constituição de redes de apoio 

e intersetorialidade e enfatiza a co-responsabilidade da família, da 

sociedade e do Estado, a fim de garantir ao adolescente a convivência 

familiar e comunitária. O grupo de adolescentes autores de atos 

infracionais é o que está mais descoberto em termos de rede de apoio. 

O Projeto político nacional deve ser capaz de superar os desafios 

postos por sua condição peculiar. (BRASIL, 2008, p. 93) 

 

Atrelado ao reconhecimento dos direitos das crianças e adolescentes enquanto 

parte de uma questão muito mais ampla, que afeta especificamente as classes mais 

pauperizadas da sociedade, a Constituição de 1988, também avança no reconhecimento 

da Assistência Social como política pública e  direito social, passando a compor o tripé 

da Seguridade Social brasileira, juntamente, com a Previdência Social e a Saúde, 

passando a vigorar a partir da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

regulamentada pela Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 

organização da assistência social, a instituir serviços, programas, benefícios e projetos 

destinados aos segmentos mais vulnerabilizados, no enfrentamento da pobreza. 

Foi a partir da LOAS que se instituiu o Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) enquanto instância máxima de deliberação, que possui como uma de suas 

principais competências aprovar a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), cuja 

ideia de proteção social deve garantir as seguintes seguranças: segurança de 

sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de acolhida; de convívio ou vivência 

familiar. 

Além disto, enquanto documento normatizador das ações de assistência social, a 

PNAS tem por princípios: 

I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 

exigências de rentabilidade econômica; 

II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário 

da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito 

a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar 

e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de 

necessidade; 

IV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 

discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às 

populações urbanas e rurais; 
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V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 

assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo 

Poder Público e dos critérios para sua concessão. (BRASIL, 2005, p. 

32) 

 

No artigo 6° da LOAS ficou instituído, enquanto modelo de gestão, o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), cuja finalidade é promover uma gestão 

descentralizada e participativa, no que concerne ao monitoramento e financiamento dos 

serviços socioassistenciais. A sua implementação tem como ponto de partida a Norma 

Operacional Básica (NOB/SUAS), aprovada pelo CNAS - Resolução n° 130 de 

15/10/05. É válido destacar que, o SUAS é fruto de um acordo federativo entre as três 

instâncias de governo (federal, estaduais e municipais). 

Reordenada a partir do SUAS, a partir de 2005, a política de Assistência Social 

passa a ser organizada levando em consideração os tipos de proteção; o mérito da 

natureza da proteção social e a complexidade dos atendimentos. Assim, o SUAS 

organiza os serviços, programas e benefícios da assistência a partir da Proteção Social 

Básica ou da Proteção Social Especial (de média e alta complexidade), tendo por base o 

território e suas demandas. Tratava-se, portanto, de garantir direitos negados a muitas 

pessoas, inclusive às crianças e adolescentes. 

O reconhecimento legal do direito social como dever do Estado, não fora 

suficiente para superar as expressões da questão social no Brasil, principalmente em 

função dos projetos políticos e econômicos adotados pelo Estado brasileiro a partir dos 

anos 1990, questão a que nos deteremos posteriormente. 

A pobreza no Brasil retratada por dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)
8
 em 2017, mostra que cerca de 50 milhões de brasileiros, o 

equivalente a 25,4% da população, se encontram na linha da pobreza. No que concerne 

às crianças de 0 a 14 anos de idade no país, 42% destas se enquadram nestas condições. 

Tais dados nos revelam que o Brasil ainda continua sendo um país de forte 

desigualdade social e que pouca coisa mudou na realidade social das crianças e 

adolescentes pobres deste país. 

                                                 
8
 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dados oriundos da pesquisa Síntese de 

Indicadores Sociais 2017 – SIS 2017. 
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Assim em seus 25 anos, o ECA comemora vários avanços, mas também 

expressa muitos desafios; segundo Rodrigues (2015, p. 77), “tais mudanças, no entanto, 

não garantiram o cumprimento desses direitos e garantias, uma vez que a realidade 

brasileira se mostrou inacessível à execução plena dos mesmos.” 

Embora o ECA tenha trazido várias mudanças, seu grande desafio está, na 

garantia do direito a uma vida digna, a uma educação de qualidade, a moradia, a saúde, 

enfim está no respeito à criança e ao adolescente como cidadão. 

 

1.2      O Papel do CREAS e a Efetividade da Medida Socioeducativa. 

 A partir da IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em 

dezembro de 2003, deliberou-se pela implantação do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS, como modelo de gestão para todo território nacional, integrando os três 

entes federativos no intuito de consolidar um sistema descentralizado e participativo, 

instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei Federal nº 8.742, de 07 

de dezembro de 1993. 

Assim a Assistência Social teve seus serviços, programas e projetos unificados 

através do SUAS, que a organizou em dois tipos de proteção social. São elas, a Proteção 

Social Básica e a Proteção Social Especial, sendo esta última dividida por níveis de 

complexidade: Média e Alta Complexidade, conforme o agravamento das demandas e a 

especificidade do trabalho social a ser desenvolvido. 

 De acordo com a NOB/SUAS (2005):  

 

A proteção social de assistência social consiste no conjunto de ações, 

cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS para 

redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao 

ciclo da vida, à dignidade humana e à família como núcleo básico de 

sustentação afetiva, biológica e relacional. (BRASIL, 2005 p. 12) 

 

A Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir as situações de risco 

pessoal e social, ou seja, atuar de forma preventiva para que os direitos das famílias e 

dos indivíduos não sejam violados. Já a Proteção Social Especial, é destinada as 
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famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, ou seja, as que já se encontram 

em situação de risco pessoal e social. 

Segundo a NOB/SUAS (2005)
9
, que retoma as normas operacionais de 1997 e 

1998, são serviços de Proteção Social Básica: o Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família – PAIF; o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o 

Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. 

Destacamos o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, 

como o principal programa de Proteção Social Básica do SUAS, cujo objetivo principal 

é a intensificação dos vínculos familiares, fortalecendo e prevenindo seus núcleos 

afetivos, garantindo o direito a convivência familiar e comunitária, evitando assim, a 

violação dos seus direitos. 

É de extrema relevância ressaltar que a matricialidade sociofamiliar é um dos 

princípios norteadores do SUAS. Sobre a matricialidade sociofamiliar, Teixeira (2009) 

nos diz que: 

 

[...] dá primazia à atenção às famílias e seus membros, a partir do 

território de vivência, com prioridade àquelas mais vulnerabilizadas, 

uma estratégia efetiva contra a setorialização, segmentação e 

fragmentação dos atendimentos, levando em consideração a família 

em sua totalidade, como unidade de intervenção; além do caráter 

preventivo da proteção social, de modo a fortalecer os laços e vínculos 

sociais de pertencimento entre seus membros, de modo a romper com 

o caráter de atenção emergencial e pós-esgotamento das capacidades 

protetivas da família. (TEIXEIRA, 2009, p. 257) 

 

Além de promover um acompanhamento a todos os membros da família, e 

indivíduos em situação de vulnerabilidade social, o PAIF tem entre suas atribuições a 

socialização de informações, acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços 

de convivência e fortalecimento de vínculos, realização de acompanhamentos em 

famílias que estão em descumprimento de condicionalidades, realização de 

atendimentos particularizados e visitas domiciliares às famílias referenciadas no Centro 

de Referência da Assistência Social – CRAS. 

De acordo com Araújo de Oliveira (2014): 

                                                 
9
 Ambas revisadas em 2012 e 2017. 
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A temática da vulnerabilidade social começa a ser utilizada a partir do 

esgotamento da matriz analítica da pobreza, pois está se reduzia 

apenas as questões econômicas. Embora a insuficiência de renda seja 

também um dos fatores da vulnerabilidade social, esse conceito 

envolve uma conjugação de outros fatores, englobando também 

características do território, fragilidades ou carências das famílias, 

grupos ou indivíduos e deficiências da oferta e do acesso a políticas 

públicas. Assim, por exemplo, a deficiência no acesso a bens e 

serviços, tais como educação, lazer, trabalho e cultura, colabora para o 

crescimento da situação de vulnerabilidade social. [...] compreende-se, 

então, que a vulnerabilidade social pretende expressar a síntese de 

situações que suscetibiliza as pessoas aos agravos, o que pode ou não 

levar a uma situação de risco. (ARAÙJO DE OLIVEIRA, 2014, p. 2) 

 

Ressaltamos que os CRAS são equipamentos de desenvolvimento dos serviços 

socioassistenciais da Proteção Social Básica
10

, que tem como objetivo prevenir 

situações de risco social e vulnerabilidade nos territórios, por meio do fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, 

ampliando o acesso aos direitos de cidadania. 

O CRAS é uma unidade pública estatal localizada em áreas com maiores índices 

de vulnerabilidade e risco social, destinada ao atendimento socioassistencial das 

famílias. No CRAS são ofertados os seguintes serviços e ações: apoio às famílias e 

indivíduos na garantia dos seus direitos de cidadania, com ênfase no direito à 

convivência familiar e comunitária; serviços continuados de acompanhamento social às 

famílias ou seus representantes; proteção social proativa, visitando as famílias que 

estejam em situações de quase risco e o serviço de acolhida para recepção, escuta, 

orientação e referência. 

Já a Proteção Social Especial destaca-se pela especificidade de seus serviços, 

posto que tem, 

 

[...] por objetivos prover atenções socioassistenciais a famílias e 

indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por 

ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso 

sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 

socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre 

outras. (BRASIL, 2005, p.18) 

 

                                                 
10

 Segundo as Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, 1 edição, 

organizado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS (2009). 
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Na Proteção Social Especial de Média Complexidade, conforme a NOB/SUAS 

(2005), são ofertados o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos – PAEFI; o Serviço Especializado em Abordagem Social; o Serviço de 

Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida – LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC; o Serviço 

de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias e o 

Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – 

PAEFI, realizado no CREAS, é um serviço de acompanhamento, apoio e orientação as 

famílias e indivíduos que sofreram ameaças ou vivenciaram violações de direitos, como 

violência física, psicológica, sexual, dentre outras. Tem como objetivo, conforme a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2014), a função protetiva para com 

as famílias, prevenindo assim, a reincidência de violações de direitos, além de reparar os 

danos e restaurar e preservar a autonomia e a integridade dos usuários. 

Segundo o Guia de Orientação CREAS (2009), organizado pelo Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS via Secretaria Nacional de 

Assistência Social – SNAS, o CREAS tem por objetivo "articular os serviços de média 

complexidade e operar a referência e a contra referência com a rede de serviços 

socioassistenciais da proteção social básica e especial" (BRASIL, 2009, p.5), de 

maneira que se constitui "como polo de referência, coordenador e articulador da 

proteção social especial de média complexidade". (BRASIL, 2009, p.4) 

No âmbito dos serviços dirigidos aos adolescentes e suas famílias, foco deste 

Trabalho Final de Curso, destacamos o  Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA, e de Prestação 

de Serviços à Comunidade – PSC, que busca promover o acompanhamento e a atenção 

socioassistencial aos adolescentes de 12 a 18 anos incompletos e aos jovens de 18 a 21 

anos em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (LA e PSC), 

aplicadas judicialmente. 

Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução 

n.109/2009), o objetivo do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento 

de Medida Socioeducativa de LA e PSC é, fortalecer a convivência familiar e 
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comunitária, contribuir para o acesso aos direitos, inseri-los em serviços e programas 

socioassistenciais e de políticas públicas setoriais, criar condições para a 

construção/reconstrução dos seus projetos de vida, estabelecer a autoconfiança e a 

capacidade de reflexão e conscientiza-los sobre a responsabilidade frente ao ato 

infracional, para que não voltem a praticá-lo. 

O CREAS é o responsável pelo acompanhamento das medidas socioeducativas 

em meio aberto, classificadas como PSC e LA. As principais atividades realizadas pelo 

adolescente em cumprimento da medida são: elaboração do Estudo Diagnóstico; 

elaboração do Plano Individual de Atendimento/PIA e do Plano Familiar de 

Atendimento/PFA; encaminhamento para rede de serviços locais; elaboração de 

relatórios sobre o acompanhamento do adolescente ao Ministério Público e ao Poder 

Judiciário e acompanhamento psicossocial. 

Segundo Mezzomo (2008), são medidas socioeducativas aquelas aplicáveis a 

adolescentes autores de atos infracionais. Essas medidas se configuram como resposta a 

prática de um delito, porém não apresentam um caráter punitivo, mas 

predominantemente educativo. Conforme Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 

em seu art. 112 diz que: 

 

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.  

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua 

capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a 

prestação de trabalho forçado. 

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental 

receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às 

suas condições. (BRASIL, 1990, s.p.) 

 

Neste sentido, adolescentes em descumprimento com a lei, ao cumprir medida 

socioeducativa, devem ser acompanhados pela equipe técnica do CREAS, a busca de 

reconstrução de seus projetos de vida, com a finalidade de não retornarem à prática do 
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ato infracional. A equipe de Referência constitui-se de profissionais, de nível médio e 

superior, do quadro efetivo, que irão executar o SUAS no Município, conforme 

preconiza a NOB-RH/2006, sendo no caso do CREAS composta por:  

a) Municípios em Gestão Inicial e Básica, com capacidade de atendimento 

de 50 pessoas/indivíduos: 1 coordenador, 1 assistente social, 1 psicólogo, 1 advogado e 

1 auxiliar administrativo.  

b) Municípios em Gestão Plena e Estados com Serviços Regionais, com 

capacidade de atendimento de 80 pessoas/indivíduos: 1 coordenador, 2 assistentes 

sociais, 2 psicólogos, 1 advogado e 2 auxiliares administrativos. 

O CREAS atua em conformidade com o estabelecido pelo ECA, sobretudo em 

relação a obrigatoriedade da escolarização para os adolescentes que estejam cumprindo 

medida socioeducativa, ou seja, ter um caráter essencialmente educativo e pedagógico, 

ainda há divergências sobre o que é previsto em lei e o que realmente vem sendo 

executado na prática. 

A escola é de suma importância na medida socioeducativa, pois a maioria dos 

adolescentes que estão cumprindo a medida, possuem baixa escolaridade, 

contraditoriamente na sociedade em que vivemos, há um mercado de trabalho cada vez 

mais exigente e competitivo, onde estes adolescentes possuem chances desiguais de 

inserção. 

 Para estes adolescentes as possibilidades de acesso nas escolas ficam mais 

difíceis de serem alcançadas, faltam perspectivas e oportunidades em suas vidas, o que 

em muitos casos os aproximam da violência e da criminalidade, levando-os ao 

acometimento de atos infracionais. 

É preciso considerar que as condições de vida desses adolescentes são  marcadas 

por uma forte desigualdade social, onde o acesso aos outros direitos lhe são privados, 

como o direito a saúde, ao esporte, ao lazer, a moradia, ao transporte, entre tantos outros 

que são necessários para que este adolescente possa se inserir nas escolas, mais do que 

isso, para que sua permanência na mesma seja possível. Como preconiza Sartório e 

Rosa (2010), é a questão social que “reflete as expressões concretas das desigualdades 

sociais, econômicas, culturais e políticas presentes na realidade de inserção dos 

adolescentes na sociedade” (SARTÓRIO; ROSA, 2010, p. 555). 



32 

 

A maioria das escolas não está preparada para lidar com a realidade social e 

cultural desses adolescentes, sobretudo quando estes já cometeram algum ato 

infracional. Muitas escolas públicas
11

 não possuem uma estrutura física adequada, uma 

educação de qualidade, entre a falta de materiais didáticos e profissionais capacitados, 

revela-se o descaso para com a política educacional no Brasil. Diante disto, a escola ao 

invés de motivar os adolescentes, acaba propiciando seu abandono e, por conseguinte, a 

exclusão social.  

 

O grito de apagão educacional reitera, e de forma cada vez mais 

cínica, uma cultura de violência societária que culpa a vítima por sua 

desgraça. O analfabeto, o sem-terra, o subempregado, o não 

qualificado, o não empreendedor ou o não „empregável‟ assim o são 

porque não souberam ou não quiseram ou não se esforçaram em 

adquirir o „capital humano‟ ou as „competências‟ que os livrariam do 

infortúnio e seria a mão-de-obra qualificada para o crescimento 

acelerado. (FRIGOTTO, 2009, p.78) 

 

Deste modo, os adolescentes pertencentes às classes mais pauperizadas na 

sociedade capitalista, são culpabilizados por seus atos, são discriminados, sofrem 

preconceitos, vistos como uma “ameaça à ordem e a paz social”, por viverem as 

consequências das expressões da questão social. Ao mesmo tempo em que a sociedade 

que segrega os adolescentes pobres, acaba “empurrando-os” para uma vida sem limites, 

onde os chamados “atos infracionais”, configuram o desrespeito a ordem vigente. 

 

O distanciamento entre pobreza (dificuldade de acesso) e qualidade de 

vida (bens e serviços prazerosos) acarretam as primeiras frustrações 

no público juvenil. A vivência em uma sociedade globalizada, 

consumista e capitalista dificulta as relações humanas e o acesso de 

toda a população aos mesmos direitos. (SILVA; LEHFELD, 2015, 

p.77) 

 

Apesar do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE ter, 

principalmente, como finalidade a implementação da eficácia da execução das medidas 

socioeducativas, redigindo as diretrizes que devem ser cumpridas nas instituições 

executoras das medidas, é possível vislumbrar sua pouca efetividade, à medida que, 

seus reais objetivos não são atingidos. 

                                                 
11

 Segundo o Censo Escolar 2017, organizado pelo Ministério da Educação – MEC, o país conta com 

184,1 mil escolas, sendo que 21,7% dessas escolas são particulares. Das 78,3% escolas públicas, apenas 

4,5% possuem todos os itens de infraestrutura previsto por lei. 
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Segundo (SINASE, 2006, p. 67), “o espaço físico se constitui num elemento 

promotor do desenvolvimento pessoal, relacional, afetivo e social do adolescente em 

cumprimento de medida socioeducativa.” Contudo, nem sempre as instituições que 

recebem os adolescentes para cumprimento da medida socioeducativa, possuem 

ambiente físico adequado para sua execução, assim como não possuem recursos 

materiais e profissionais capacitados, afetando a aplicação das medidas, ou seja, 

interferindo no seu resultado final, que é levar o adolescente a não mais cometer atos 

infracionais. 

É relevante ressaltar que, a falta de um corpo técnico capacitado, a falta de apoio 

do poder público, da sociedade e a “ausência” de incentivo às famílias junto ao processo 

de execução da medida, aumenta o desinteresse do adolescente, acarretando o não 

cumprimento da medida, e posteriormente, até na sua reincidência na prática do ato 

infracional. 

Para que ocorra a efetividade da medida socioeducativa é necessário muito mais 

que um espaço físico adequado; é necessário que o Estado assuma  suas 

responsabilidades, para que se diminua o distanciamento entre as classes sociais, 

criando políticas públicas que promovam aos cidadãos uma vida digna, contribuindo 

para a diminuição da criminalidade, criando-se meios para assegurar os direitos básicos 

garantidos na Constituição Federal de 1988, em seu art. 227: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 

1998, s.p.) 

 

Através das políticas públicas mais eficazes, que o Estado pode atenuar a forte 

desigualdade social, sobretudo com uma educação de qualidade, proporcionando 

políticas de inclusão social, acesso a saúde, ao lazer, a cultura, as condições de moradia 

dignas, como também proporcionar meios para uma melhor empregabilidade, ou seja, 

melhorias para que exista a igualdade, dignidade e condições de vida adequadas para 

todos os cidadãos. 
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Vimos que foram conquistadas as ferramentas legais, necessárias para a eficácia 

das medidas socioeducativas, como o ECA e o SINASE, ainda se faz necessário que tais 

medidas sejam efetivadas a partir do Estado. 

O Estado tem um papel fundante na concretização dos direitos sociais, pois 

ainda que defenda os interesses do capital, este é uma instância mediação das 

correlações entre classe trabalhadora e burguesia. 

É preciso ressaltar que o Estado capitalista brasileiro nunca fora um Estado 

máximo na implementação das políticas públicas, contudo é a partir dos anos 1990, que 

vivemos os rebatimentos do neoliberalismo nas políticas públicas, cujos efeitos têm sido 

desastrosos, sobretudo para a população mais pobre, como afirma Laurell (1997):  

 

O Estado só deve intervir com o intuito de garantir um mínimo para 

aliviar a pobreza e produzir serviços que os privados não podem ou 

não querem produzir, além daqueles que são, a rigor, de apropriação 

coletiva. Propõem uma política de beneficência pública ou 

assistencialista com um forte grau de imposição governamental sobre 

que programas instrumentar e quem instruir, para evitar que se gerem 

“direitos”. Além disso, para se ter acesso aos benefícios dos 

programas públicos, deve-se comprovar a condição de indigência. 

Rechaça-se o conceito dos direitos sociais e a obrigação da sociedade 

de garanti-los através da ação estatal. Portanto, o neoliberalismo opõe-

se radicalmente à universalidade, igualdade e gratuidade dos serviços 

sociais. (LAURELL,1997, p.163) 

 

De acordo com Pastor e Brevilheri (2009), o Estado vem, desde os primeiros 

investimentos do capitalismo na sociedade, assumindo responsabilidades sociais com 

finalidades contrárias à de garantir o bem comum a todos, vem sim manter a ordem 

capitalista vigente. 

Desse modo, evidencia-se um Estado que favorece os interesses do capital, 

deixando de representar a classe trabalhadora, enquanto coletividade, oferecendo os 

mínimos das políticas sociais a população. Políticas sociais estas que, segundo Boschetti 

(2004), possui como funcionalidade a capacidade de reduzir e não de superar as 

desigualdades sociais. 

Dessa forma, propor a construção da igualdade social no Brasil, 

visando à conquista da cidadania, exige a efetivação da promessa da 

universalização dos direitos sociais, políticos e civis, desafiando um 

discurso liberal que isenta o Estado das responsabilidades sociais e 
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restringe as políticas sociais à classe social menos favorecida, ou seja, 

“os pobres mais pobres”, reduzindo-as a medidas compensatórias, 

paliativas e focalizadas. (PIANA, 2009, p. 54) 

 

Portanto, a efetividade da medida socioeducativa depende fundamentalmente   

de políticas públicas que garantam os meios adequados para a sua execução, mas 

também das condições de vida minimamente adequadas para que os adolescentes e suas 

famílias possuam uma vida digna, com garantia de direitos. Desta forma a medida pode 

torna-se protetiva e não punitiva. 
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2    A PARTICIPAÇÃO FAMILIAR NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA: UM DESAFIO PARA O SERVIÇO SOCIAL DO 

CREAS MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS/RJ. 

 

A efetividade da medida socioeducativa, foco deste trabalho, requer um olhar 

mais aproximado do município de São Fidélis. Localizado na região Norte Fluminense 

do estado do Rio de Janeiro, São Fidélis possui uma população estimada no ano de 

2017
12

 de 37.689 pessoas, com uma proporção de 96,1 homens para cada 100 mulheres. 

O município conta com dois Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, e 

com um Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, onde foi 

realizado nosso estágio supervisionado em serviço social. 

Segundo o Plano Municipal de Assistência Social de São Fidélis, vigência 2018 

– 2021
13

, “a realidade que se estabelece no município de São Fidélis não foge do quadro 

social do conjunto da sociedade brasileira e do panorama mundial” (p. 30). De acordo 

com o plano, o Índice de Desenvolvimento Familiar no município é de 0,60; o acesso ao 

trabalho é de 0,25 e a dimensão de vulnerabilidade é de 0,71. Nas áreas vulneráveis, 

verificou-se que a população de menor renda no município em 2011, localizava-se em 

sua maioria, na periferia de São Fidélis e a população de maior renda na área central do 

município. 

Sobre o perfil socioeconômico do município
14

, destacamos que, em relação as 

famílias do município em 2010, 9,95% das famílias eram chefiadas pelas mães sem 

ensino fundamental e com filho menor. Em relação ao trabalho
15

 e renda, em 2010, 

31,55% da população se encontrava em condições de pobreza
16

 e 42,87% de pessoas, de 

18 anos ou mais, sem fundamental completo e em ocupação informal. Diante disso, o 

principal desafio da atual gestão municipal
17

, vem sendo o de traduzir e garantir na 

prática a consolidação do SUAS em São Fidélis, sobretudo no enfrentamento do 

                                                 
12

 IBGE - Censo Demográfico. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/sao-fidelis/panorama. 

Acesso em 25 de maio de 2018. 
13

 Embora a vigência seja de 2018 – 2021, alguns dados, presentes no plano, são do ano de 2010.  
14

 Dados retirados do Plano Municipal de Assistência de São Fidélis, vigência 2018 – 2021. 
15

 O mercado de trabalho em São Fidélis, segundo o plano, é voltado para a agricultura, pesca, comércio, 

indústrias, cooperativas e administração pública. 
16

 Pessoas que não possuem o necessário para viverem dignamente, pessoas carentes de recursos para 

satisfazer as suas necessidades básicas, como alimentação, educação, moradia, dentre tantos outros. 
17

 De acordo com o Plano Municipal de Assistência Social de São Fidélis, vigência 2018 – 2021. 
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desemprego, dadas as mudanças no mundo do trabalho, onde se exigem cada vez mais 

escolaridade e capacitação profissional. 

A Política de Assistência Social no município de São Fidélis teve sua 

legitimação através de um Departamento de Serviço Social implantado em 1990, na 

gestão do prefeito Benedito Passarinho. Esse departamento era ligado à Secretaria 

Municipal de Saúde. Em 1995, na gestão de Dr. José Marcondes Teixeira de Abreu, foi 

criada a Secretaria Municipal de Promoção e Bem-Estar Social com sede na antiga 

“Vaca Mecânica”, atualmente Centro de Atendimento a Terceira Idade. Esse foi um 

grande avanço para assistência social no município, que deixou de ser um “apêndice” da 

Saúde no município. 

A implantação do CREAS no município de São Fidélis, ocorreu por intermédio 

da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania, em novembro de 2010. O Termo 

de Aceite firmado pela Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania – SEMASC, 

(atualmente a Secretaria mudou sua nomenclatura para Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEMAS), formalizou as responsabilidades e compromissos 

decorrentes do co-financiamento federal para oferta do Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI no CREAS. 

É preciso frisar que o município em questão conta com apenas um CREAS, que 

conforme a NOB/SUAS (2005) enquadra-se no segmento pequeno porte II, por ter 

população inferior a cinquenta mil habitantes. O tipo de gestão conforme a Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS) é a plena, haja vista que o município tem 

condições de injetar recursos próprios no financiamento. 

No CREAS do município de São Fidélis/RJ, são atendidos casos de violência 

física e psicológica; abuso sexual; exploração sexual; negligência ou abandono; tráfico 

de pessoas; trabalho infantil; situação de rua; discriminação em decorrência de 

orientação sexual, raça ou etnia; pessoas com deficiência; idosos afastados do convívio 

familiar e medida socioeducativa. 

Nas situações acima citadas, são atendidos casos de violação de direitos, 

ocorridos em todo município de São Fidélis (zona urbana e rural). 
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Conforme o Guia de Orientações Técnicas do MDS (2009), o CREAS aponta 

para a rede de articulação do equipamento com demais órgãos como: Serviços de 

Acolhimento, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Serviços de Saúde 

Mental, Serviços de Educação, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria 

Pública, Delegacias, Unidades/Serviços de outros municípios e Conselho Tutelar. 

No que tange a medida socioeducativa, no CREAS são executadas as medidas 

em meio aberto, como a Liberdade Assistida (LA) e a Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC), que segundo SOUZA e COSTA (2012), permite que o adolescente 

em conflito com a lei, seja atendido dentro da sua própria comunidade. O ECA dispõe, 

em seu art. 117 e 118, sobre a PCS e LA. 

 

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.  

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. (BRASIL, 1990, s.p.) 

 

Conforme Plano Municipal de Assistência Social, em 2017, o CREAS de São 

Fidélis acompanhava 20 adolescentes em medida socioeducativa, dentre estes 12 

estavam em LA, sendo que destes 12 adolescentes, 03 também se encontram em PSC e 

ainda 01 adolescente que presta apenas a PSC. 

No que concerne aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa em 

regime de semiliberdade, 04 adolescentes se encontram no Conselho Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CRIAD, sendo 01 deste localizado no município 

de Macaé/RJ e 03 no município de Campos dos Goytacazes/RJ, permanecendo nestas 
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instituições de segunda a sextas-feiras, retornando aos seus lares, no município de São 

Fidélis, aos finais de semana. Já os adolescentes em regime fechado, são 03 apreendidos 

no Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, sendo todos estes no 

município de Campos dos Goytacazes/RJ. 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça - CNJ - (2012), o perfil dos 

adolescentes que cometem ato infracional, em sua maioria, pertence a faixa etária de 15 

a 17 anos, a maior parte deles são do sexo masculino, criados somente pela figura 

materna, com baixa escolaridade, fazendo o uso de substâncias psicoativas. O que nos 

leva a perceber que a maioria dos adolescentes em conflito com a lei vivenciam, 

segundo Sartório e Rosa (2010), uma realidade marcada pela desigualdade social. Pois: 

 

As circunstâncias de vida desses sujeitos sociais configuram-se como 

a expressão das múltiplas manifestações de exclusão/inclusão. 

Exclusão principalmente dos espaços de cidadania, onde deveriam 

prevalecer os direitos sociais, como educação, cultura e lazer, e 

inclusão num sistema de privação de direitos, de criminalização, de 

violência, de privação de liberdade, por vezes sem as garantias 

educativas e sem o devido acompanhamento para a inserção social. 

(SARTÓRIO; ROSA, 2010, p. 559) 

 

Conforme os autores, é a questão social que reflete diretamente no modo de 

sobrevivência das famílias e na sua organização pois, por serem mais vulneráveis 

socialmente, acabam sendo culpabilizadas pelo ato infracional dos filhos. No entanto: 

 

Essa culpabilização ganha força quando a crise do trabalho 

assalariado, com a flexibilização e a precarização das relações de 

trabalho, com a desregulamentação dos direitos trabalhistas e 

previdenciário, com o desemprego estrutural, atinge de forma brutal 

os segmentos sociais mais pobres, consequentemente, as famílias e os 

adolescentes. (SARTÓRIO; ROSA, 2010, p. 560) 

 

Sartório e Rosa (2010) ainda sinalizam outro aspecto da questão social no 

contexto de vida dos adolescentes em conflito com a lei, é a associação entre pobreza e 

criminalidade, pois por estarem inseridos no contexto de vulnerabilidade social
18

 sem as 

                                                 
18

 “Uma definição econômica de vulnerabilidade social é insuficiente e incompleta, mas deve ser a base 

material para o seu enquadramento mais amplo, incluindo também outras precariedades, como a 

fragilização de vínculos afetivos, tanto os relacionais como os de pertencimento, decorrentes também das 

discriminações etárias, étnicas, de gêneros ou por deficiências, dentre outras, que aumentam a 

probabilidade de um resultado negativo na presença de risco” (YASBEK, 2008ª, p. 19). 
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condições básicas de vida, isto contribui para sua inserção na criminalidade, 

principalmente através do tráfico de drogas. Sendo assim: 

 

O desemprego e as mudanças no mundo do trabalho, o mercado 

informal, a precarização das relações trabalhistas, a escolaridade em 

defasagem de muitos adolescentes atuam como dificultadores para a 

entrada e a permanência dos adolescentes/jovens no mundo do 

trabalho. (SARTÓRIO; ROSA, 2010, p. 560) 

 

De acordo com os entrevistados
19

 no projeto de pesquisa realizado,  o perfil dos 

adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa no CREAS do município de 

São Fidélis/RJ, é de baixa escolaridade, proveniente, em sua grande maioria, de famílias 

em situação de vulnerabilidade social, renda precária, sem vínculo empregatício formal 

são ; “Adolescentes sem nenhuma perspectiva de vida, sem perspectiva de trabalho, 

sem perspectiva de voltar a estudar, sem perspectiva de mundo, de futuro”.  

Além disso, é válido destacar que a trajetória de vida destes adolescentes é 

marcada por uma sucessão de faltas e de exclusões, e fragilidade em relação as 

referências familiares. Assemelha-se que, o cometimento do ato infracional é uma 

tentativa de existir, de pertencer, de fazer parte da sociedade, de fazer parte do mundo. 

Como, se assim, o adolescente passasse a ser olhado, e de alguma forma, reconhecido e 

acolhido pelo sistema jurídico e de assistência social (CASTROS, 2006). 

Ao longo da vivência do estágio em serviço social no CREAS de São Fidélis
20

, 

foi possível verificarmos a importância da família no processo de cumprimento da 

medida socioeducativa. 

Pudemos observar que a maioria das famílias dos adolescentes que cumprem 

medida socioeducativa no CREAS do município de São Fidélis/RJ, não possuem 

vínculo formal de trabalho, vivem em condições de vulnerabilidade social, e em geral, 

são chefiadas por mulheres, com baixa escolaridade, que residem nas áreas periféricas, 

com infraestrutura inadequada ou inexistente. 

                                                 
19

 Projeto de pesquisa realizado no primeiro semestre do ano de 2016, atrelado à disciplina de Pesquisa 

em Serviço Social. Foram dois (2) técnicos da equipe CREAS de São Fidélis/RJ: uma assistente social e o 

advogado da instituição. 
20

 O estágio no CREAS de São Fidélis/RJ começou no período de 2016.1 e terminou no período de 

2017.1. 
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Segundo Souza e Costa, “as famílias vivem em contexto de pobreza, os 

genitores exercem profissões pouco valorizadas socialmente e a violência compõe suas 

histórias de vida” (SOUZA; COSTA, 2013, p.280). “São famílias caracterizadas por 

relações insatisfatórias, violentas e com problemas de comunicação devido aos conflitos 

resolvidos de forma destrutiva na família”. (PREDEBON; GIONGO, 2015, p. 96) 

Ainda segundo as autoras, são famílias que possuem uma figura paterna ausente, 

centralizando a importância da família na figura da mãe e dos irmãos. Essa 

característica de família vem aumentando ao longo dos anos, são as famílias 

monoparentais “constituídas por um homem ou uma mulher sem parceiro e com filhos. 

A grande maioria é encabeçada por mulheres e uma pequena parcela, é ampliada pela 

presença de parentes ou agregados”. (OLIVEIRA, 1992, p. 157) 

No que tange o âmbito familiar, Romanelli (2006), afirma que a família, como 

grupo social é parte construtiva da sociedade, assume papel relevante na transmissão de 

valores, normas e modelos de conduta, o que viabilizará seus membros a se tornarem 

sujeitos de direito no universo doméstico e público, portanto, é necessário destacar que 

a socialização ocorre simultaneamente na escola, na igreja, na mídia, no convívio e 

sobre influência das brincadeiras com os grupos de iguais. Diante disto, se observa que 

o âmbito familiar tem caráter significativo na criação da personalidade das crianças e 

adolescentes, nesse sentido, o autor diz que, “essa relação (família e adolescente) 

dinâmica, favorecerá o jovem a enfrentar mudanças, elaborar o seu projeto de vida e 

criar capacidade e habilidade no enfrentamento de situações no cotidiano” 

(ROMANELLI, 2006, p.20) 

Quanto a participação das famílias no processo de cumprimento da medida 

socioeducativa, vimos que, esta é peculiar a cada família
21

. Existem casos em que as 

famílias participam ativamente e comparecem sempre que são solicitadas e outros casos 

em que as famílias se mostram indiferentes com a situação. Famílias que chegam ao 

ponto de pleitear a atenuação da medida, para não ter que se responsabilizar pelos 

adolescentes. 

                                                 
21

 Participação é a ação e o efeito de participar (tomar parte, intervir, compartilhar, denunciar, ser parte 

de) e família designa-se o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na 

mesma casa formando um lar. O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, 

proteção e todo o tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de algum dos membros. 

As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade familiar. 
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As famílias dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, em 

algum momento passaram ou passam por alguma situação de conflito, o que reflete no 

comportamento dos adolescentes. Muitas vezes, a família é considerada a culpada pelo 

ato infracional do adolescente: “não educou”, “não deu exemplo”, no entanto, as 

famílias são fragilizadas e impotentes para dar conta desses adolescentes, elas são 

vítimas de um contexto socioeconômico ao qual estão inseridas. 

Às vezes, o espaço onde essa família se constituiu, representa um espaço de 

instabilidade e de desgaste dos laços afetivos e de solidariedade. Segundo Gomes 

(2003), quando a casa deixa de ser um espaço de proteção para ser um espaço de 

conflito, a superação desta situação se dá de forma muito fragmentada, uma vez que está 

família não dispõe de redes de apoio para o enfrentamento das adversidades, resultando 

assim, na sua vulnerabilidade (e não desestruturação). 

A realidade das famílias em situação de vulnerabilidade, expressa a falta de 

condições de vida, para que ela possa ser a propulsora do desenvolvimento saudável de 

seus membros, uma vez que o acesso a seus direitos lhes são negados. 

É importante sinalizar que a inclusão familiar participativa e ativa, contribui para 

a efetivação da medida, uma vez que as famílias chegam ao CREAS com a visão de que 

todos os apontamentos em relação a rebeldia dos adolescentes serão sanadas. 

Segundo Mendes e Tonon (2016): 

 

No trabalho junto com os adolescentes em cumprimento das medidas 

socioeducativas, devemos levar em conta a importância da 

participação da família junto com o adolescente. A família é uma peça 

fundamental para o desenvolvimento dos programas de LA e PSC, 

fato que torna indispensável sua participação em trabalhos de grupos, 

entrevistas individuais se necessário. Pois são nesses encontros que os 

pais ou responsáveis do adolescente recebem orientação e sustentação 

psicológica para lidar e entender a dinâmica familiar, para assim 

ajudar o jovem com seu processo de reintegração sócio familiar e 

comunitário. (MENDES; TONON, 2016, p. 12) 

 

Ao analisar à relação familiar dos adolescentes que se encontravam cumprindo 

medida socioeducativa no CREAS de São Fidélis/RJ, através da observação no campo 

de estágio, percebe-se que a mesma é uma das principais responsáveis pelo 
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comportamento infrator
22

desses adolescentes. Há que se pensar essa situação no plano 

macro, não se deixar levar pelo senso comum e reconhecer que essa fragilização da 

família é reflexo de uma sociedade que estigmatiza e segrega. 

Ao analisarmos a situação e a atuação da instituição, verificamos a necessidade 

de um trabalho de fortalecimento dos vínculos familiares, para que os pais/responsáveis 

tenham um contato mais íntimo com seus filhos, que vá para além de ir ao CREAS e 

mascarar o comportamento do filho para abrandar a medida. É preciso aproximar essa 

família, para que possam refletir sobre a importância de um núcleo familiar sadio para o 

bom desenvolvimento para esse adolescente, para que as ações propostas para o 

cumprimento da medida socioeducativa tenham reflexos positivos na vida desse 

adolescente e da sua família. 

Entendemos o acompanhamento familiar como uma estratégia de defesa de 

direitos, promovendo a reflexão do adolescente e família, sob um olhar realista, onde é 

necessário um processo de atenção que promova o planejamento e a participação das 

famílias, por meio do acesso aos direitos fundamentais e oportunidades de reflexão e 

crítica da realidade, na perspectiva do fortalecimento dos vínculos familiares. 

Foi notável, ao longo do estágio, que todas as famílias que se inserem de forma 

mais ativa no cumprimento da medida socioeducativa junto com o adolescente, fazem 

com que os resultados sejam positivos. É muito importante enfatizar que a família não 

deve ser penalizada, sendo assim a única e responsável pelo adolescente em 

cumprimento de medida, ou seja, a instituição tem fator primordial neste processo. 

No que concerne o trabalho do assistente social na execução das medidas 

socioeducativas, apesar de ser uma discussão recorrente, ainda não se encontra 

produções teóricas acerca da mesma. Considerando os pressupostos no projeto ético-

político da profissão, fazer essa reflexão, na medida em que se refere a uma construção, 

envolvem os saberes teóricos e práticos, os sujeitos individuais e coletivos, orientados 

por princípios éticos, relacionados a projetos societários, articulando-se com as políticas 

sociais, não sendo possível desvincular-se do projeto ético-político da profissão do 

contexto social ao qual está inserido (FREITAS, 2011) 

                                                 
22

 O termo utilizado por GOMIDE (1998), autora da área da psicologia e diz respeito às ações do menor 

autor de ato infracional, de acordo com o ECA. 
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É importante que o assistente social compreenda que a sua profissão está 

atrelada a dinâmica da realidade, e que estas são contraditórias, pois ao mesmo tempo 

que criam transformações, criam também a sua reprodução e sua continuidade na 

sociedade (YAZBEK, 2014). O assistente social tem que dirigir as suas ações 

profissionais na sociedade, tendo sempre em vista, a população menos favorecida, 

atuando nas transformações deste cotidiano (SOUSA, 2008, p. 122). 

No entanto, o cotidiano possui diversas contradições na qual, o assistente social 

precisa estar sempre atento. “Portanto, qualquer situação que chega ao Serviço Social 

deve ser analisada a partir de duas dimensões: a da singularidade e da universalidade” 

(SOUSA, 2008, p.123).  

A partir disso, é necessário que o assistente social saiba o contexto histórico no 

qual está inserido, possua um vasto conhecimento teórico sobre a sociedade, não se 

deixando cair no senso comum do cotidiano, não perdendo de vista a dimensão social da 

vida humana. Pois, “é na relação entre a universalidade e a singularidade que se torna 

possível aprender as particularidades de uma determinada situação” (SOUSA, p.123, 

2008). 

O nosso cotidiano precisa ser compreendido para que as nossas ações sejam 

competentes. Quando questionamos o contexto no qual estamos inseridos, saímos da 

alienação, transformamos o nosso olhar e o nosso âmbito institucional para as questões 

existentes e, assim, direcionamos as nossas ações para os objetivos que são colocados 

por nossa categoria. Quando deciframos, conseguimos compreender o nosso cotidiano, 

nossas respostas as demandas colocadas no nosso âmbito institucional, são mais 

eficazes e competentes. A nossa ação profissional não possuirá uma postura 

conservadora (SOUZA; AZEREDO, 2004). 

É essencial que o assistente social possua uma postura crítica diante das 

situações que lhe são postas pela realidade concreta, sempre questionando, buscando 

conhecimentos que o levem a romper com as aparências, enxergando o que está por de 

trás do imediatismo, chegar a sua essência. “De posse desse conhecimento, o 

profissional pode planejar a sua ação com muito mais propriedade, visando à mudança 

dessa mesma realidade” (SOUSA, p.123, 2008). Constrói-se assim, segundo o autor, 
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através dos instrumentos e técnicos de sua intervenção profissional, as suas 

metodologias de ação. 

É através da demanda do usuário, que o assistente social saberá qual instrumento 

e técnica que irá utilizar, com isso, o profissional precisa conhecer a realidade no qual 

está inserido, pois, “é apenas a partir dessa reflexão que se faz possível discutir a 

instrumentalidade do Serviço Social”. (SOUSA, 2008, p.124) 

O pensamento sobre a instrumentalidade no Serviço Social vai além das técnicas 

de intervenção existentes, o profissional precisa compreender que há inúmeras 

possibilidades de intervir, precisa estar em constante aprendizagem pois conhecendo a 

sua realidade, a sua capacidade será criativa fazendo com que sua ação profissional seja 

competente (SOUSA, 2008, p.124). 

Sendo assim, constatou-se, através do estágio no serviço social no CREAS de 

São Fidélis/RJ, que não existiam projetos que estivessem direcionados aos adolescentes 

que cumprem medida. As atividades realizadas se pautavam nos atendimentos 

individuais, acompanhamentos e orientações aos adolescentes e suas famílias. Foi a 

partir desta demanda, que enquanto estagiária do Serviço social, elaboramos o Projeto 

de Intervenção “Reforçando os Laços Familiares com Jovens em Conflito com a Lei”
23

, 

a partir do primeiro semestre 2017 (estando o mesmo em vigor até os dias atuais), cujo 

objetivo foi buscar a participação familiar junto ao processo de cumprimento de Medida 

Socioeducativa. 

Assim, a partir de reuniões quinzenais com os pais e/ou responsáveis e 

adolescentes em cumprimento de medida, buscamos trabalhar na perspectiva do 

fortalecimento dos vínculos familiares, problematizando a efetividade da medida 

socioeducativa e o papel destas nesse processo. A vivência no estágio foi primordial 

para uma real aproximação dos adolescentes autores de ato infracional e suas famílias, 

durante o período citado, foram realizadas várias atividades que permitiram uma maior 

compreensão no modo de vida de tais sujeitos. 
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 Realizado pelas estagiárias Jessica de Almeida Soares Lopes, Tamiris Lopes de Assis e Valcimara 

Vacciana Ferreira dos Santos Gonçalves da Universidade Federal Fluminense – UFF, a partir de uma 

proposta da disciplina de Estágio em Serviço Social V. 
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Ressaltamos que a intervenção pautou-se no direito à convivência familiar, 

considerado um direito humano fundamental, e deve ser devidamente aplicado, 

sobretudo, quando o adolescente esteja em situação de vulnerabilidade, quando sua 

família deve exercer seu papel de amparo e proteção, vez que na proporção em que 

esses laços são preservados e o adolescente mantém uma referência solida capaz de 

leva-lo a novas expectativas. Para tanto a família dever ser parceira e participar das 

ações, sem ser cobrada. 

Portanto, é essencial que o técnico tenha uma postura acolhedora e promova essa 

participação efetiva no processo. No entanto, o papel do técnico é mais importante do 

que é previsto pelas legislações, pois, o profissional precisa construir um vínculo com 

esse adolescente, para que assim possa trabalhar em conjunto para com ele, ocasionando 

uma aproximação com o mesmo e sua realidade contribuindo, portanto, para uma 

mudança positiva na vida desses adolescentes. Pois, segundo Yazbek (2014), o 

profissional precisa ter conhecimentos sobre a sua dimensão política e cultural, para que 

os seus usuários percebem que ambos caminham juntos na luta para garantir seus 

direitos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Trabalho Final de Curso, aqui apresentado, consistiu numa discussão sobre o 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de São Fidélis/RJ, 

cuja centralidade se deu acerca da importância das famílias de adolescentes em conflito 

com a lei no processo de cumprimento de medidas socioeducativas e o papel do 

CREAS, enquanto serviço socioassistencial. 

Foi somente com a Constituição Federal de 1988 que o campo social passou a 

ter mais atenção e visibilidade, trazendo consigo uma série de direitos sociais. No que se 

refere às crianças e adolescentes a atual Constituição trouxe a extinção dos antigos 

Códigos de Menores de 1927 e 1979, trazendo, a partir da elaboração do ECA, 

profundas e significativas alterações, reconhecendo as crianças e adolescentes como 

sujeitos de direitos, deixando de serem apenas responsabilidade da família e da 

sociedade, como também do Estado. 

Embora o ECA tenha trazido consigo várias mudanças ao longo dos seus 25 

anos, sabe-se que para que ocorra sua efetividade, principalmente no que se refere aos 

adolescentes em conflito com a lei, ainda se faz necessário mudanças estruturais, para 

que as condições de vida desses adolescentes e suas famílias, possam ser dignas e seus 

direitos respeitados. 

Atualmente, a busca pela efetivação dos direitos já garantidos por lei, consiste 

em um grande desafio a ser superado, pois o Estado na postura neoliberal, voltado para 

garantia dos mínimos sociais, vem sendo responsável pelo desmonte dos direitos sociais 

duramente conquistados. 

No que concerne a medida socioeducativa, a vivência do estágio e as pesquisas 

para elaboração deste trabalho, revelou-nos que a assistência social como politica 

pública, ainda não possibilita o exercício da cidadania, assim como demais políticas 

públicas, como vimos na: falta de educação, saúde, lazer e moradia, que não conseguem 

atenuar as desigualdades sociais e, assim, garantir uma vida digna aos cidadãos. 

No que tange ao CREAS de São Fidélis/RJ, vimos que a execução da medida 

socioeducativa não tem ocorrido de forma efetiva, principalmente em relação a inserção 
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e permanência dos adolescentes na escola, fato de suma importância no processo de 

cumprimento da medida socioeducativa. 

A maioria dos adolescentes que estão em cumprimento de medida tem baixa 

escolaridade (como nos mostrou o perfil dos adolescentes realizado através de pesquisa) 

e, por isso tem menos perspectivas de inserção futuras no mercado de trabalho e 

oportunidades de transformar suas próprias vidas, o que os levam a vivência da 

desigualdade social, da violência, e dos atos infracionais. 

Observamos que na instituição não era feito um trabalho de fortalecimento de 

vínculos familiares, para que a medida socioeducativa pudesse ser efetivada em seu 

caráter de maneira educativa. Tal realidade revela que o CREAS cumpre sua função 

burocrática, posto que se implementa minimamente o que é “cobrado” nas normativas 

da política. 

No entanto, devemos frisar que já se obteve um avanço com o projeto de 

intervenção, sinalizado anteriormente, no que concerne o trabalho realizado na 

instituição com os adolescentes em cumprimento de medida e suas famílias, com o 

objetivo de fortalecer os vínculos familiares, através de reuniões em grupos, junto ao 

CREAS. Este que, a instituição vem dando continuidade. 

As famílias que se inserem de forma mais ativa no cumprimento da medida 

socioeducativa junto com o adolescente, fazem com que os resultados sejam positivos, 

ou seja que haja menos reincidência. No entanto, é necessário frisar que, a família não 

pode ser penalizada como sendo a responsável pelo adolescente em cumprimento de 

medida, a instituição possui fator primordial neste processo. Para tanto, o trabalho do 

assistente social na execução das medidas socioeducativas, apesar de ser uma discussão 

recorrente, ainda enfrenta inúmeros desafios. 

Considerando que o projeto ético-político do serviço social, se pauta em 

princípios éticos, voltados a um novo projeto societário, vimos que o contexto histórico 

no qual o assistente social está inserido, é marcado por desmontes dos direitos sociais, 

precarização das políticas sociais e agravamento das expressões da questão social, o que 

vem tornando suas ações limitadas as exigências institucionais, como foi observado no 

CREAS de São Fidélis. 
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A visão crítica da realidade se faz necessária, a medida que o assistente social 

vem sendo requisitado cada vez mais para “atenuar” as demandas apresentadas, por isso 

ao término deste trabalho, gostaríamos de enfatizar que, o tema precisa ser tratado de 

forma séria pelos segmentos da sociedade envolvidos, de modo a não penalizar os 

adolescentes, punindo-os e retirando-os a esperança de um outro futuro. 
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