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RESUMO 

 

 

O presente estudo propõe uma discussão acerca do trabalho do Assistente Social junto a 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no CREAS de São Fidélis. 

Buscamos refletir sobre quais são as dificuldades e quais são as atribuições do assistente 

social nesse processo, uma vez que nosso interesse pelo tema se justifica, a partir da 

percepção de não encontrarmos muitos estudos voltados especificamente para ele. O estudo 

busca contribuir para um maior enriquecimento e aprimoramento do assunto tratado, por meio 

do aprofundamento do conhecimento proposto, a partir das vivências dos adolescentes e seu 

respectivo acompanhamento familiar, frente à prática de medidas socioeducativas, para que 

assim, haja uma maior compreensão e análise, a partir da identificação dos desafios, limites e 

dificuldades encontradas na trajetória construída ao longo do processo sócio ocupacional do 

Assistente Social, que atua no CREAS no município de São Fidélis. 

 

 

 

Palavras Chave: Serviço Social; Política de Assistência; Adolescente em conflito com a lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present study proposes a discussion about the work of the Social Worker with adolescents 

in fulfillment of socio-educational measure in the CREAS of São Fidélis. We seek to reflect 

on what are the difficulties and what are the social worker's attributions in this process, since 

our interest in the subject is justified, from the perception of not finding many studies aimed 

specifically at him. The study seeks to contribute to a greater enrichment and improvement of 

the subject treated, by means of the deepening of the proposed knowledge, based on the 

experiences of the adolescents and their respective family accompaniment, before the practice 

of socioeducative measures, so that there is a greater understanding and analysis, based on the 

identification of the challenges, limits and difficulties encountered in the trajectory built along 

the socio-occupational process of the Social Worker, who works at CREAS in the 

municipality of São Fidélis. 

 

 

 

Keywords: Social Service; Assistance Policy; Adolescent in conflict with the law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO......................................................................................................................

  
11 

1 CRIMINALIZAÇÃO DA JUVENTUDE SEGREGADA E 

VULNERABILIZADA............................................................................................... 

 

16 

1.1 Produção de Vulnerabilidades no Contexto da Segregação Socioespacial e 

Residencial ...................................................................................................................... 

 

16 

1.2 Política de Criminalização da Juventude Pobre e Vulnerável ........................................ 24 

2 ENTRE PUNIÇÃO E PROTEÇÃO: MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E 

ATENÇÃO ESPECIAL.............................................................................................. 

 

34 

2.1 CREAS de São Fidélis: Dilemas da Proteção Básica e Especial.................................... 34 

2.1.1 Notas sobre o sistema brasileiro de Proteção Especial ................................................ 41 

2.2 O Trabalho do Assistente Social no Processo de Cumprimento de Medida 

Socioeducativa dos Adolescentes em Conflito com a Lei............................................... 

 

44 

CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................ 59 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................. 63 

APÊNDICE I ......................................................................................................................... 69 

APÊNDICE II........................................................................................................................ 77 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ACESSUAS - Programa do Acesso ao Mundo do Trabalho 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 

CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social 

CRAS - Centro de Referência  

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

ECA - Estatuto da Criança e Adolescência 

FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social 

LA - Liberdade Assistida 

LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social 

MDS - Ministério do Desenvolvimento Social 

MSE - Medidas Socioeducativas 

NOB-SUAS - Norma Operacional Básicas do Sistema Único de Assistência Social  

NOB/RH/SUAS 

 

- Norma Operacional Básicas de Recursos Humanos do Sistema Único de 

Assistência Social 

PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

PAIF - Proteção e Atenção Integral à Família  

PNAS - Política Nacional de Assistência Social  

PSC - Prestação de Serviço à Comunidade 

SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social 

SEMASC - Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania 

SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social 

SUAS - Sistema Único de Assistência Social 

 

 

 

http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/paif


11 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso, traz reflexões a partir da experiência do 

estágio curricular obrigatório IV, V, e VI, disciplina do curso de Serviço Social, da 

Universidade Federal Fluminense – UFF, Departamento de Campos dos Goytacazes, que se 

realizou no período de fevereiro de 2016 a julho de 2017. O estágio aconteceu na área da 

assistência e foi realizado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - 

CREAS, no município de São Fidélis. Essa experiência proporcionou uma visão ampliada a 

respeito do trabalho do assistente social junto aos usuários dos serviços sociais. 

O tema escolhido para esse estudo foi o trabalho do Assistente Social no CREAS/ São 

Fidélis junto a adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa. O interesse por essa 

temática está diretamente relacionado a prática vivida no estágio e a construção de um projeto 

de pesquisa
1
 cuja proposta foi observar e analisar, os dilemas e desafios vivenciados pelos 

assistentes sociais junto aos adolescentes em conflito com a lei e a instituição CREAS, no 

processo de cumprimento de medidas socioeducativas. O que leva um adolescente a cometer 

um ato infracional, como fica a família durante o processo de cumprimento da MSE, e mais 

profundamente sobre o trabalho realizado pelo assistente social com os adolescentes em 

conflito com a lei.  

Desta forma, este estudo busca refletir sobre quais as dificuldades e quais são as 

atribuições do assistente social nesse processo, uma vez que nosso interesse se justifica a 

partir da percepção de não encontramos muitos estudos voltados especificamente para esse 

tema. Porém ele se faz muito importante, para compreender melhor essa realidade do 

adolescente em conflito com a lei, desmistificar o que há por trás do ato infracional, entender 

o seu âmbito familiar, e principalmente analisar quais os métodos utilizados pelo profissional 

de Serviço Social no processo de cumprimento da medida socioeducativa. 

Neste mesmo movimento, é relevante afirmar que o estudo procura contribuir para um 

maior enriquecimento e aprimoramento do assunto a ser tratado, por meio do aprofundamento 

do conhecimento proposto a partir das vivências dos adolescentes e seu respectivo 

acompanhamento familiar, frente à prática de medidas socioeducativas, para que assim, haja 

                                                 
1
 O projeto de pesquisa foi realizado no primeiro semestre do ano de 2016, elaborado a partir de uma proposta da 

disciplina de Pesquisa em Serviço Social sob a orientação do Prof.º Dr. º Carlos Antônio de Souza Moraes. 

 



12 

 

uma maior compreensão e análises das demandas vivenciadas pelos assistentes sociais que 

atuam no CREAS no município de São Fidélis, principalmente no processo de cumprimento 

de medidas socioeducativas pelos adolescentes que cometeram ato infracional. 

E ainda nesta perspectiva, vale destacar alguns autores que já discutiram este tema em 

diversos aspectos e áreas disciplinares. Como no âmbito jurídico em que Mezzomo (2008), 

caracteriza as medidas socioeducativas de acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Volpi (2005) apresentou um conjunto de reflexões e dados que 

contribuíram para orientar a aplicação das medidas socioeducativas aos adolescentes em 

conflito com a lei. No campo da psicologia os autores Martins et. al. (2005), desenvolveram 

um estudo a respeito da necessidade de preparar os profissionais e as escolas responsáveis 

pelo processo de readaptação social dos adolescentes submetidos a esse tipo de medida, nesse 

mesmo campo os autores Espíndola e Santos (2004), discutiram sobre os aspectos da 

adolescência a partir da ótica dos educadores sociais de adolescentes em conflito com a lei. 

No campo do Serviço Social vemos a autora FREITAS (2011) discorrer sobre o trabalho do 

Serviço Social na perspectiva da garantia de direitos. 

A discussão da monografia, teve como parâmetro quais as principais características do 

trabalho do assistente social no CREAS/São Fidélis, junto aos adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa. E se baseou em diversas questões como: quais as maiores 

dificuldades enfrentadas pelos assistentes sociais no trabalho com os adolescentes em conflito 

com a lei? Qual o papel do assistente social junto aos adolescentes no processo de 

cumprimento da medida socioeducativa? E eles tem tido êxito na execução desse papel? 

Como o elemento territorial, histórico familiar e a convivência comunitária influenciam nesse 

processo, tanto do ato infracional cometido pelo adolescente, quanto do cumprimento da 

medida Socioeducativa? Qual a importância do acompanhamento familiar no processo de 

cumprimento da medida socioeducativa por parte do adolescente? Quais as ações da 

instituição CREAS e respectivamente dos assistentes sociais na socialização dos adolescentes 

que cumprem medida socioeducativa? Dentre outras. 

Pretendemos com esse estudo caracterizar o trabalho do assistente, quais são suas reais 

atribuições ao exercer esse trabalho, o que é de sua responsabilidade, o que é de 

responsabilidade da instituição CREAS, do restante da equipe técnica, do poder público e do 

adolescente e de sua família. Pretendemos ainda problematizar quais as maiores dificuldades 

enfrentadas no seu dia-a-dia. A precariedade do seu espaço de trabalho, problemas físicos de 



13 

 

falta de espaço e privacidade, falta de material básico de trabalho como canetas, folhas, 

computadores, ou ainda uma equipe profissional incompleta. Outro problema enfrentado é a 

dificuldade de aproximação com os adolescentes e a falta de apoio da família, a falta de 

interesse dos adolescentes em participar do processo de cumprimento medida socioeducativa 

que lhes foi determinada. A dificuldade de se implantar um projeto na instituição voltado para 

esse público também é visível. A grande demanda de trabalho enfrentada pelos profissionais, 

entre outros. 

A monografia teve como objetivo geral, analisar as principais características do 

trabalho do assistente social no CREAS/São Fidelis, junto aos adolescentes em cumprimento 

de medidas socioeducativas. E como objetivos específicos, analisar quais são as maiores 

dificuldades enfrentadas pelos assistentes sociais no trabalho com o adolescente em conflito 

com a lei, conhecer como o elemento territorial e o histórico familiar influenciam no processo 

do ato infracional cometido pelo adolescente, e também no cumprimento da medida 

Socioeducativa, verificar as ações da instituição CREAS e dos assistentes sociais na 

socialização dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Analisar qual o papel do 

assistente social junto aos adolescentes para efetiva qualificação da medida socioeducativa. 

A presente monografia no seu primeiro momento dará prioridade à dimensão teórica 

utilizando-se de revisão bibliográfica aprofundada sobre o assunto, que se baseia na coleta de 

material de diversos autores, das mais variadas áreas do conhecimento. 

A pesquisa bibliográfica tem por finalidade a exploração de problemas a partir de 

pressupostos teóricos sobre a abordagem do tema escolhido, de forma que esta referência "não 

é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um 

tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras" (MARCONI; 

LAKATOS, 2002, p.71). 

Em complemento a isso, Ruiz (2002, p. 50) afirma que:  

 

[...] a pesquisa teórica tem por objetivo ampliar generalizações, definir leis 

mais amplas, estruturar sistemas e modelos teóricos, relacionar e enfeixar 

hipóteses de uma visão mais unitária do universo e gerar novas hipóteses por 

força da dedução lógica. Além disso, supõe grande capacidade de reflexão e 

de síntese [...]. 
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Em um segundo momento, será realizada uma pesquisa em fonte documental, fonte 

essa proveniente de relatórios e pareceres construídos pelos Assistentes Sociais no que 

concerne seus diversos contatos com os adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas, seja por meio de visitas domiciliares ou atendimento na instituição CREAS. 

Nesta perspectiva, Calado e Ferreira (2004), dizem que a pesquisa documental permite 

a investigação de determinada problemática não em sua interação imediata, mas de forma 

indireta, por meio do estudo dos documentos que são produzidos pelo homem e por isso 

revelam o seu modo de ser, viver e compreender um fato social. E consideram que: 

 

Os documentos são fontes de dados brutos para o investigador e a sua análise 

implica um conjunto de transformações, operações e verificações realizadas 

a partir dos mesmos com a finalidade de se lhes ser atribuído um significado 

relevante em relação a um problema de investigação (CALADO; 

FERREIRA, 2004, p.3). 

 

 

E por fim, utilizaremos dados do projeto de pesquisa realizado no primeiro semestre 

do ano de 2016, elaborado a partir de uma proposta da disciplina de Pesquisa em Serviço 

Social sob a orientação do Prof. Dr. Carlos Antônio de Souza Moraes. O projeto de pesquisa 

foi realizado no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), que é 

um agente de referência na violação dos direitos que tem sobre sua responsabilidade o 

cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (liberdade assistida e prestação de 

serviço à comunidade) e outros segmentos da população, tais como: idosos, crianças e 

mulheres. 

A pesquisa seguiu um processo empírico, através de entrevistas semiestruturadas 

direcionadas a equipe do CREAS do Município de São Fidélis/RJ, onde foi realizado o 

levantamento e a sistematização de dados sobre a participação da família e do CREAS no 

acompanhamento a crianças e adolescentes em cumprimento de MSE. Foram entrevistados 

cerca de seis profissionais que integram a equipe do CREAS, escolhidos pelo fato de atuarem 

na instituição e conhecerem a realidade das famílias e adolescentes assistidos. 

A pesquisa foi desenvolvida por uma abordagem qualitativa em razão do seu caráter 

naturalístico. Este método consiste no acesso à experiência primária, tal como representada 

pela pessoa que vivencia (através de entrevistas). (HOGA; BORGES; CHAVEZ; 2009) 
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Concluímos que com a fundamentação teórica obtida pela pesquisa bibliográfica que 

aborda o tema e os dados obtidos com a pesquisa documental e a pesquisa de campo, 

estaremos buscando respaldo para apresentar o produto de todo esse processo, que será 

exposto na narrativa monográfica, com a investigação da realidade e conteúdo específico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 1    CRIMINALIZAÇÃO DA JUVENTUDE SEGREGADA E VULNERABILIZADA 

 

 

 1.1 Produção de Vulnerabilidades no contexto da Segregação Socioespacial e 

Residencial 

 

Para iniciar a nossa discussão, vamos partir do significado de território que é um termo 

muito utilizado no campo disciplinar da Geografia, pois está inteiramente ligado aos 

processos de transformação do espaço pelo homem. Porém, o seu significado varia de acordo 

com o recorte analítico em que se estuda. Aqui pretendemos utiliza-lo na perspectiva de 

ligação com o espaço demarcado e apropriado, pelo homem, a partir de uma relação de poder 

e dominação, através das dimensões política, econômica e cultural. 

Ao apropriar-se de um determinado espaço, estamos exercendo uma relação de poder, 

no sentido de dominar determinado lugar e ter a posse do mesmo dentro de seus respectivos 

limites e fronteiras. Segundo Haesbaert (2004) encontramos três principais vertentes sobre 

território, que são: 

 

[...] A vertente política ou jurídica, onde o território é visto como espaço 

delimitado e controlado por um determinado poder relacionado, na maioria 

das vezes, ao poder político do Estado. A econômica, que enfatiza a 

dimensão espacial das relações econômicas, onde o território é visto como 

fonte de recursos, como produto da divisão territorial do trabalho. E cultural, 

que dá prioridade á dimensão subjetiva, sendo o território interpretado como 

fruto da apropriação/ valorização simbólica de um grupo em relação a seu 

vivido. (HAESBAERT, 2004, p.40) 

 

 

Ao demarcar um território, se está delimitando a posse daquele local. Tal processo é 

considerado uma demarcação política ou jurídica e a fonte de recursos que aquele local 

proporciona, refere-se à demarcação econômica daquele grupo que ali vive. Nesse sentido, 

trata-se de uma demarcação cultural que significa a valorização subjetiva dos grupos que o 

habitam. 

Ainda podemos definir a demarcação conhecida como territorialismo, visto ser esta 

demarcação bem definida de um território. A ideia de total fechamento do espaço social. Isso 

propicia, recusa da entrada do outro/diferente e esse impedimento de acesso do outro, ocorre 

tanto em contextos da elite econômica quanto em contextos de espaço social pobre e 

vulnerável. O resultado desse processo é a exclusão de uma parcela da sociedade, pelos mais 
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variados motivos, porém o motivo mais comum é a exclusão dos indivíduos pobres, das áreas 

consideradas nobres e a consequência dessa exclusão, é que nos locais, onde essa população 

pobre é depositada, a tendência de se manter o círculo de pobreza é descomunal 

(CARVALHO, 2004). 

De acordo com Ferreira e Penna (2005): 

 

 

[...] O espaço urbano é produzido pelos agentes sociais de forma excludente, 

desigual e injusta, coerente com a lógica capitalista que comanda o 

desenvolvimento das nossas cidades. Gerando assim um espaço dividido 

onde de um lado encontramos, [...] os espaços elitizados das classes 

dominantes; de outro, os espaços periféricos das classes populares e as 

hiperperiferias dos excluídos. (FERREIRA; PENNA, 2005, p. 158). 

 

 

A partir do cenário descrito acima chegamos a um problema muito comum em todas 

as cidades, que é o espaço fragmentado e com diferenciação em sua forma e função. Na 

maioria das cidades, encontramos diferentes configurações dividindo um mesmo espaço, 

bairros voltados para a indústria, outros visando o comércio, outros preparados para moradia, 

etc. Dessa maneira, o espaço da cidade vai se fragmentando cada vez mais, isso fica visível se 

levarmos em consideração os aspectos econômicos e sociais da população. Na verdade, uma 

das formas mais acentuadas de fragmentação é definida pela dimensão econômica e a 

dimensão social. 

Esse movimento de fragmentação do espaço urbano é chamado de segregação 

socioespacial e está relacionado com o processo de divisão econômica e cultural das classes 

sociais, onde aqueles que têm condições financeiras frequentam ou residem em locais, com 

infraestrutura disponível e consequentemente com qualidade de vida e a população mais 

pobre passa a residir em áreas mais afastadas, de difícil acesso, com pouca ou nenhuma 

infraestrutura e, portanto com baixa qualidade de vida, refletida por falta de saneamento 

básico, espaços de lazer, pavimentação, atendimento médico, escolas de boa qualidade, o 

transporte público é precário, entre outros problemas (NEGRI, 2008). 

Cunha (2010, p.65) afirma que a segregação socioespacial é um termo “realmente 

muito complexo tanto do ponto de vista das formas que pode assumir, quanto no que se refere 

aos seus condicionantes e impactos que pode ter sobre a população, em geral, e a de mais 

baixa renda”. A realidade é que a população não se redistribui de forma acidental nos 

territórios das cidades e nem de forma igualitária, evitando assim as desigualdades, e a 
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consequência dessa distribuição irregular é a desigualdade de acesso às oportunidades que são 

oferecidas pelos espaços dessa cidade (CUNHA, 2010, p.65). 

O fato é que a “segregação socioespacial tem efeito direto e significativo sobre a vida 

das pessoas” (CUNHA, 2010, p.69). Os espaços da cidade, onde estão localizadas as melhores 

condições de acesso e infraestrutura, serão ocupados e frequentados pela população rica. 

Esses espaços podem ser os grandes centros ou espaços onde há a auto segregação. Já a 

população pobre que não tem condições de habitar esses locais, por não ter condições 

financeiras de comprar ou alugar uma casa, são automaticamente distribuídos para os bairros 

desvalorizados e geralmente estarão localizados em lugares de difícil acesso. E para piorar 

essa situação, além de não ter condições de morar em um local de fácil acesso e ser obrigado a 

morar em locais distantes, a população ainda sofre com a dificuldade de acesso a transporte 

público, hospitais, escolas, creches, entre equipamentos de necessidade básica. 

 

Os espaços elitizados das classes dominantes caracterizam-se pelo consumo 

de bens e de infraestruturas com alto padrão de qualidade e de técnica, 

financiados pelos governos. Nos espaços periféricos predomina a cultura da 

pobreza e sua dinâmica para reduzir os efeitos devastadores do desemprego 

(principalmente por intermédio do comércio informal) e das necessidades 

habitacionais imediatas. Sem opção no mercado imobiliário, com pouco ou 

nenhum financiamento público ou privado, predomina a informalidade e a 

autoconstrução, que não atende às exigências mínimas de uma habitação 

normal. Podemos dizer que são os espaços-conteúdos da cultura da 

subsistência (FERREIRA; PENNA, 2005, p. 158). 

 

 

Além disso, o poder público também contribui para o processo de segregação quando 

oferece aos bairros mais valorizados economicamente as melhores condições de 

infraestrutura, como transporte público de qualidade, hospitais, escolas, áreas de lazer, entre 

outras. Desta maneira, esses bairros mais valorizados, tem o histórico de oferecer as melhores 

condições de emprego. Já nos bairros menos valorizados, o descaso do poder público causa o 

crescimento desordenado das favelas e casas construídas em áreas irregulares e correndo risco 

de desabamento Esses bairros, menos valorizados ou não valorizados, são formados pela 

população que recebe baixos salários, que tem pouca oferta de emprego e não tem condições 

financeiras de morar em um bairro com uma maior infraestrutura e melhores oportunidades 

(NEGRI, 2008, p.141). 

Apesar da proximidade entre os territórios segregados, em um mesmo espaço urbano 

as desigualdades sociais entre os mesmos são notórias. Enquanto uma parcela da população, 
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desfruta de todo conforto e bem-estar, a outra vive presa a pobreza e a precariedade. Essa 

forma de produção do espaço e de segregação, gera um ciclo de desigualdade difícil de ser 

vencido pelas camadas pobres e acaba criando uma barreira que dificulta a mobilidade social 

(FERREIRA; PENNA, 2005). “A pobreza segregada fica mais pobre, tornando mais difícil a 

mobilidade social e com isso mais vulnerável às ações criminosas” (FERREIRA; PENNA, 

2005, p. 158). 

Nesse contexto, nos deparamos com outro tipo de segregação conhecida como 

Segregação Residencial, que de acordo com Flores (2006) é muito comum encontrar esse tipo 

de segregação, nos espaços urbanos, há uma separação territorial, desigual e fragmentada, a 

população se aglomera de acordo com o seu poder aquisitivo. O processo de segregação 

residencial cria uma divisão territorial, que tende a formar uma unidade de acordo com a 

classe social da qual faz parte, onde as de mesmo padrão econômico e social tendem a residir 

nos mesmos locais. Habitam em condomínios, casas, prédios, locais com infraestrutura, lazer. 

Já as pessoas com menor poder aquisitivo tendem a residir em locais de difícil acesso, sem 

infraestrutura como as periferias e favelas. Cabe ressaltar que a população de maior poder 

aquisitivo tem a opção de escolher, onde vai morar, escolher os locais com melhores 

condições de infraestrutura, já a população pobre não tem essa opção. 

 

 

Neste sentido, o efeito da concentração espacial da pobreza, na trajetória de 

vida das pessoas, é distinto e distinguível do efeito da experiência individual 

da pobreza. A experiência de viver em bairros onde a pobreza está 

especialmente concentrada afeta as pessoas de maneira diferente, 

dependendo da etapa da vida em que elas se encontrem. (FLORES, 2006, 

p.197) 

 

 

Tanto Flores (2006) quanto Cunha (2010), afirmam a importância dos espaços na 

condição de vida das pessoas. Eles descrevem como “geografia de oportunidades” um dos 

efeitos da segregação (tanto Socioespacial, como Residencial). Segundo Flores (2006) a 

geografia de oportunidades diz respeito ao acesso a oportunidades, como mercado de 

trabalho, instituições, políticas públicas e a infraestrutura de qualidade. E também na 

percepção subjetiva dos sujeitos, como o local onde vivem pode influenciar nas suas decisões, 

nas suas aspirações, na sua conduta e na incorporação de valores.  

 

 

[...] o efeito do lugar onde se vive sobre o comportamento dos indivíduos e 

famílias configurar-se-ia, por um lado, devido a elementos objetivos 
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existentes (ou não) nestas áreas – como, acesso e qualidade dos serviços, em 

particular os públicos (saúde, educação, segurança etc.), infraestrutura, 

características do mercado de trabalho etc. – e, por outro lado, por variações 

espaciais subjetivas – basicamente, representadas pelas redes sociais 

existentes, que também poderiam representar impactos significativos. 

(CUNHA, 2010, p.70-71) 

 

 

O espaço onde as pessoas vivem, influencia o seu comportamento e o seu 

desenvolvimento, a forma como pensam e agem. Na atual estrutura da sociedade, a separação 

dos ambientes, é definido a partir das classes sociais. Os grupos sociais com maior poder 

econômico, detêm maior acesso a oportunidades, uma série de serviços que refletem em uma 

melhor condição de vida. E os grupos menos favorecidos, vivem em locais de difícil acesso, 

sem saneamento básico, com transporte precário e falta de serviços de saúde e educação.  

Neste cenário de segregação, onde a população pobre é concentrada em áreas de difícil 

acesso, nos deparamos com o chamado “efeito de bairro”, onde existem certos processos 

sociais ligados ao território que causam efeito no processo de desenvolvimento das crianças e 

adolescentes que ficam expostos a situação de pobreza e privação concentrada em seu local de 

moradia. (FLORES, 2006, p.199) 

De acordo com a autora existem quatro mecanismos que compõem a teoria dos efeitos 

de bairro, o primeiro mecanismo é o “efeito de pares” onde a concentração de comportamento 

como a inatividade, a deserção escolar, o uso de drogas e a criminalização, associada à 

concentração espacial da pobreza tende a influenciar a reprodução desses comportamentos por 

parte das crianças e dos adolescentes. O segundo mecanismo é o modelo de Rol onde os 

adultos da comunidade funcionam como modelo para os mais jovens, infelizmente em locais 

de concentração de pobreza onde há altas taxas de desemprego e um sistema negativo de 

escolarização e expectativa entre a população adulta, isso refletirá nas crianças. O terceiro 

mecanismo é a Socialização Institucional, onde o efeito exercido pelos adultos que pertencem 

às instituições que servem as comunidades segregadas, que influenciam diretamente as 

crianças e os adolescentes. Os profissionais que atuam nessas instituições utilizam critérios 

distintos de funcionalidades baseados na interpretação dos atributos e do potencial de seus 

usuários. O quarto e último mecanismo, diz respeito à concentração espacial da pobreza, que 

representa certo limite para as oportunidades, das classes empobrecidas, em acumular riqueza 

por meio da aquisição de propriedade. (FLORES, 2006, p.199-201) 
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Nesse momento, chegamos ao complexo problema da exclusão social e da 

vulnerabilidade, em que vivem diversas crianças e adolescentes que moram em áreas 

segregadas e em meio à pobreza. Assim, uma pessoa na situação de vulnerabilidade social, 

pode ser considerada desprotegida socialmente, economicamente, pelo poder público, às 

vezes pela própria família, está sujeito aos mais diversos problemas por não dispor de recurso 

e não ter a assistência devida. As pessoas que estão expostas a essa situação, vivem uma vida 

precária, com dificuldade de acesso a saúde, educação. 

Portanto, percebe-se que as crianças e os adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social, estão em meio a uma pluralidade de manifestações das desigualdades sociais.  

 

[...] 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. (YAZBEK, 2008a, p. 19) 

 

 

Para Marandola Junior e Hogan (2004), vulnerabilidade social é um termo utilizado 

atualmente, por alguns autores no intuito de compor estudos sobre a pobreza e designar a 

restrição de bens de cidadania, seja através de uma diminuição de renda por parcela da 

população ou da perda de capital social. 

 

A vulnerabilidade de um indivíduo, família ou grupos sociais refere-se à 

maior ou menor capacidade de controlar as forças que afetam seu bem-estar, 

ou seja, a posse ou controle de ativos que constituem os recursos requeridos 

para o aproveitamento das oportunidades propiciadas pelo Estado, mercado 

ou sociedade: a) físicos – meios para o bem-estar – moradia, bens duráveis, 

poupança, crédito; b) humanos: trabalho, saúde, educação (capacidade física 

e qualificação para o trabalho); e c) sociais – redes de reciprocidade, 

confiança, contatos e acessos à informação. (ALVES; SEMZEZEM, 2013 

apud BRASIL, 2012, p.12) 

 

 

A população que se encontra na situação de vulnerabilidade social, vive em condições 

precárias, sofrem com a falta de moradia, saneamento básico, falta de emprego, educação e 

saúde são praticamente inexistentes ou ineficazes. Esses elementos constituem o chamado 

risco social, quando a pessoa chega ao ponto, de não ter os mesmos direitos e deveres dos 

outros cidadãos. Essas pessoas passam a depender de auxílios de terceiros para garantir a sua 
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sobrevivência, é um estágio preocupante no processo de vulnerabilidade do indivíduo. 

(FEIJÓ; ASSIS, 2004) 

 

[...] o risco social deve ser entendido como evento externo, de origem natural 

ou produzido pelo ser humano, que afeta a qualidade de vida das pessoas e 

ameaça sua subsistência. Os riscos estão relacionados tanto com situações 

próprias do ciclo de vida das pessoas quanto com condições específicas das 

famílias, comunidades ou entorno. Em relação aos fatores individuais 

incluem-se sexo, variáveis demográficas, habilidades sociais e intelectuais, 

história genética e aspectos psicológicos; os ambientais incluem eventos 

estressantes de vida, área residencial, apoio social e características familiares 

e culturais. As populações pobres se encontram mais expostas e vulneráveis 

aos riscos e dispõem de menos recursos para manejá-los. É importante 

ressaltar que a condição de risco não pode ser assumida a priori, deve ser 

sempre pensado como processo e não como a variável em si. (JANCZURA; 

QUEVEDO, 2005, p.1) 

 

 

Janczura e Quevedo (2005, p.1), concluem que “vulnerabilidade e risco social 

remetem às noções de carências e de exclusão. Pessoas, famílias e comunidades são 

vulneráveis quando não dispõem de recursos materiais e imateriais para enfrentar com 

sucesso os riscos a que são ou estão submetidas [...]”. 

Quando os jovens estão em meio a espaços segregados e vulneráveis, onde as 

oportunidades e condições de vida são precárias ou escassas, eles se deparam com a situação 

de risco social, e é nesse momento que estão mais suscetíveis a criminalização. Um dos 

grandes consensos na tentativa de explicação da criminalidade é a sua associação com a 

pobreza. Tanto para a população em geral como para alguns analistas, são as condições de 

pobreza e marginalidade que causam o crime. (ALMEIDA, 2011) 

 

 

No caso específico dos adolescentes, a vinculação entre pobreza e 

criminalidade parece ser ainda mais presente e significativa. Poderíamos 

dizer que, ao menos no caso brasileiro, essa associação se comporta como 

paradigma tanto nas análises como na formulação de políticas públicas. 

Concebidos como indivíduos em formação seriam, por este motivo, mais 

vulneráveis aos efeitos do meio social (seja a família, a comunidade ou, e 

principalmente, a rua) (ALMEIDA, 2011, p.115). 

 

 

Em uma pesquisa realizada por Feijó e Assis (2004), com o núcleo familiar de 61 

jovens infratores, que cometeram atos infracionais graves e cumpriam medida socioeducativa 

em intuições do Rio de Janeiro e de Recife, em 1997, os resultados demonstraram que há uma 

fragilidade na maioria das famílias dos entrevistados, que essas famílias experimentaram ou 
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experimentam condições de pobreza e exclusão social, ficando muitas das vezes isoladas e 

sem amparo social.  

E ainda que: 

 

Os jovens e suas famílias sofrem as consequências emocionais e financeiras 

decorrentes da separação dos pais: ausência da figura paterna priva-os do 

modelo adequado para identidade social; ausência da mãe, por causa de 

trabalho ou pelo abandono do lar, impossibilita a supervisão apropriada da 

educação e cuidado dos filhos. As vulnerabilidades da família revelam, 

também, uma complicada história de agravos à saúde e de violências 

sofridas. (FEIJO; ASSIS, 2004, p. 157) 

 

 

Sobre o território de moradia da maioria desses adolescentes e suas famílias, habitam 

em locais sem infraestrutura, expostos a problemática política de criminalização da juventude 

pobre e vulnerável, que vivem em áreas de segregação. Souza (2005) argumenta que embora a 

pobreza e a vulnerabilidade não sejam tipicamente urbanas, é nessa escala, que ganha uma 

expressão especializada. 

 

[...] A pobreza, obviamente, nada parece ter de típica ou especificamente 

urbano, à primeira vista. Sabe-se, inclusive, que a pobreza, nos países do 

“Terceiro Mundo”, é quase sempre maior no campo que na cidade, pois é 

nas áreas rurais que os percentuais de pobreza absoluta costumam ser 

maiores. Contudo, a pobreza urbana se reveste de peculiaridades, tanto por 

conta de suas formas de expressão espacial características (favelas, periferias 

pobres, áreas de obsolescências), quanto por causa das estratégias de 

sobrevivência, legais ou ilegais, que a ela se vinculam (do comércio 

ambulante ao tráfico de drogas de varejo) (SOUZA, 2005, p. 82). 

 

 

O fato é que a trajetória de vida destes adolescentes é marcada por uma sucessão de 

faltas e de exclusões. 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 visto e de alguma forma, reconhecido e acolhido pelo sistema 

jurídico e de assistência social (CASTRO, 2006). 

Os jovens que cometem ato infracional, geralmente sofrem com a falta de educação de 

qualidade, com a ausência de oportunidades, sem opções de lazer e esporte, entre outras 

coisas. Isso faz, com que de certa forma, eles se sintam excluídos dos ambientes de convívio 

dos demais jovens da sociedade. Por morar em áreas estigmatizadas, pelas outras classes 

sociais, não são aceitos ou acolhidos em todos os espaços. A forma mais fácil para se impor e 
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fazer parte dessa sociedade é o caminho das drogas e da pratica de crime. Como se após 

cometer um ato infracional, a sociedade parasse de ignora-lo. 

Nesse sentido, os adolescentes, pobres e vulneráveis, são alvos do processo de 

invisibilidade social, político e econômico. Vivem em áreas segregadas, alvos da histórica 

criminalização da pobreza, expostos a riscos, como a violência e as drogas (CASTRO, 2006). 

Esses adolescentes são vítimas da política de criminalização da juventude pobre e vulnerável, 

na qual discutiremos no próximo item.  

 

1.2    Política de Criminalização da Juventude Pobre e Vulnerável  

 

Como mencionado no item anterior, à trajetória dos adolescentes que cometem ato 

infracional é marcada por uma sucessão de faltas e de exclusões (CASTRO, 2006). Esses 

adolescentes nascem e vivem em condições de pobreza e passando por diversas privações, a 

família não tem condições de oferecer melhores condições de vida, o poder público é omisso 

a sua situação e ele acaba desenvolvendo suas concepções e formas de pensar, em meio a esse 

emaranhado de circunstâncias que não o deixa ter uma perspectiva de vida de caráter positivo.  

Cabe destacar aqui, qual o lugar da família e do Estado na proteção complementar das 

crianças e dos adolescentes. Carvalho e Almeida (2003, p.1) argumentam que a família 

“inclui-se entre as instituições sociais básicas”. 

  

A família é apontada como elemento-chave não apenas para a 

„sobrevivência‟ dos indivíduos, mas também para a proteção e a socialização 

de seus componentes, transmissão do capital cultural, do capital econômico e 

da propriedade do grupo, bem como das relações de gênero e de 

solidariedade entre gerações. Representando a forma tradicional de viver e 

uma instância mediadora entre indivíduo e sociedade, a família operaria 

como espaço de produção e transmissão de pautas e práticas culturais e 

como organização responsável pela existência cotidiana de seus integrantes, 

produzindo, reunindo e distribuindo recursos para a satisfação de suas 

necessidades básicas. (CARVALHO; ALMEIDA, 2003, p.1) 

 

 

Já a ação do Estado, na proteção complementar das crianças e dos adolescentes e 

respectivamente de suas famílias é caracterizado por mediar as “contradições do sistema 

capitalista, sem, contudo, ofertar efetivas contrapartidas que possibilite um enfrentamento da 

questão social”. (FRANÇA, 2018, p.10) 
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[...] a proteção social do Estado às famílias com crianças e adolescestes 

caracteriza-se por um familismo, que no Brasil foi reafirmado pelos 

conteúdos das políticas de saúde, previdência e assistência social, quando 

estas trabalham com recortes seletivos e focalizados, sem estratégias efetivas 

de superação das desigualdades sociais de renda, de gênero, etárias ou 

geracionais. (FRANÇA, 2018 p.13) 

 

 

Nesse sentido podemos afirmar, que ocorre uma responsabilização da família pela 

proteção da criança e dos adolescentes. Uma vez que o Estado, na maioria das vezes acaba 

não prestando, a devida assistência a esse grupo familiar. 

Moraes (2010), afirma que a adolescência é uma fase em que existem dois lados a 

serem analisado, um deles é que o adolescente sente que tem uma autonomia única, que não 

precisa de ninguém para ajuda-lo, se sente autossuficiente. Por outro lado, fica nítido a sua 

preocupação quando não consegue levar adiante todos os seus planos e projetos. Depara-se 

com os limites impostos pela sociedade, pela sua comunidade, pela sua família e pelo Estado. 

De acordo com Moreira e Vaz (2015) o adolescente por estar ligado a características 

como a obstinação, como aquele que contesta a autoridade, que se mostra inconformado 

diante das desigualdades sociais, demonstrando isso através do desejo de consumir tudo 

aquilo que a sociedade oferece apenas para aqueles que têm condições de vida financeira 

elevada, e que para muitos jovens é sinônimo de identidade, de reconhecimento, de pertencer 

o espaço a qual ele está inserido. Todas essas características fazem com que a sociedade, que 

“clama” por segurança e paz e que desconhece o fenômeno da violência, acabe associando os 

adolescentes pobres e vulneráveis a ideia de estarem propensos à criminalidade
2
 (MOREIRA; 

VAZ, 2015, p. 350). “Portanto o sentimento de vulnerabilidade dos cidadãos favorece uma 

mentalidade que se caracteriza por vingança social e práticas repressivas”. (MOREIRA; VAZ, 

2015, p. 350) 

Partindo deste princípio, é possível identificar três grandes domínios os quais 

edificam a construção social que envolve a percepção e entendimento da 

prática de atos infracionais por adolescentes e sua responsabilização: a 

mídia, a imensa opinião pública favorável e o poder legislativo. Observa-se 

que esta construção tanto é determinada quanto reproduz condicionantes 

históricos e socioculturais. Ressalta-se que embora novos paradigmas 

                                                 
2
 De acordo com Lira Júnior (2009), todas as sociedades criam seus padrões, suas regras e seus limites, e quando 

um indivíduo ou grupo se desvia destas determinações pré-estabelecidas, ele provoca alterações que modificam o 

fluxo normal dessa sociedade e é considerado desviante da norma social. Neste caso, a criminalidade, não foi 

aceita em nossa sociedade como uma forma de mudança social e é considerado uma modificadora negativa dos 

padrões pré-estabelecidos.  
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demonstrem um movimento de transformação social, muitos mitos e 

concepções persistem na direção de exclusão e marginalização dos jovens 

em conflito com a lei (MOREIRA; VAZ, 2015, p. 350-351) 

 

 

Um ponto muito importante, que a sociedade em geral encobre ou realmente não 

consegue enxergar é que grande parte dos adolescentes que comete um ato infracional, “antes 

de violar os direitos de suas vítimas, já teve muitos dos seus direitos fundamentais violados” 

Moraes (2010, p.39). Não podemos deixar de mencionar, que os jovens têm sua parcela de 

responsabilidade no momento em que se envolvem com a criminalidade, mas também não 

podemos deixar de refletir sobre a realidade da maioria desses jovens e adolescentes, que 

sofre as reais consequências da política de criminalização da Juventude pobre e vulnerável, no 

Brasil e no mundo. 

Em todas as sociedades existem padrões e regras a serem seguidos, e quando um 

indivíduo ou grupo se desvia destas determinações pré-estabelecidas, ele provoca alterações 

que modificam o fluxo normal dessa sociedade e é considerado desviante da norma social 

(LIRA JUNIOR, 2009). Quando um indivíduo comete um ato considerado criminoso, ele está 

sujeito a sofrer as consequências por esse ato. Entra em cena então o chamado direito penal 

3
que é “o ramo do saber jurídico que, mediante a interpretação das leis penais, propõe aos 

juízes um sistema orientador das decisões que contém e reduz o poder punitivo, para 

impulsionar o progresso do estado constitucional de direito”. (ZAFFARONI, 2003, p.40) 

Neste sentido Bitencourt (2010) afirma que: 

 

O Direito Penal tem por objetivo proteger os bens jurídicos mais importantes 

para a própria sobrevivência da sociedade. Nesse desiderato, utiliza-se da 

cominação, execução, aplicação e execução da sanção. Ressalte-se que a 

sanção não constitui a finalidade do Direito Penal, pois é somente um meio 

de que o Estado se vale para efetuar a tutela dos bens jurídicos. Fala-se em: 

Missão mediata: controle social e limitação do poder de punir do Estado. Se 

de um lado o Estado controla o cidadão, impondo-lhe limites, de outro lado é 

preciso também limitar seu próprio poder de controle, evitando a hipertrofia 

da punição. Missão imediata: proteger bens jurídicos essenciais para a 

convivência em sociedade e assegurar o ordenamento jurídico, a vigência da 

norma. (BITENCOURT, 2010, p. 19) 

 

 

                                                 
3
 Uma outra definição para o direito penal é, setor do ordenamento jurídico que define crimes, comina penas e 

prevê medidas de segurança aplicáveis aos autores das condutas incriminadas (CIRINO, Juarez. Direito Penal. 

Parte Geral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 3) 
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A Constituição Federal de 1988, conhecida como a "Constituição Cidadã", por ser o 

texto constitucional mais democrático que o País já possuiu, inaugurou e incentivou um 

contexto favorável à participação dos cidadãos nos processos de tomada das decisões políticas 

essenciais ao bem-estar da população. Esse “poder” dado a população em geral, é chamado de 

controle social, que pode ser entendido como uma forma de fiscalização e controle por parte 

da própria sociedade sobre as ações do Estado. Por permitir que os cidadãos participem de 

alguma forma da gestão pública, o Controle Social propicia a vivência da própria  

Democracia, pois, ao praticar esse controle, os cidadãos podem interferir no planejamento, na 

realização e na avaliação das atividades do governo (CGU, 2012). 

Também com a Constituição Federal de 1988, foi consagrada a doutrina da proteção 

integral da criança e do adolescente, em seu artigo 227, está descrito 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”. 

Andrade (2011) descreve o Sistema Brasileiro de proteção social como 

insuficientemente consolidado e qualificado com alguma institucionalização após a 

constituição de 1988.  O Sistema de Proteção Social Brasileiro caracteriza-se por um conjunto 

de políticas e programas do governo que são especificamente destinados a serviços e oferta de 

transferência de renda, visando à garantia dos direitos sociais. Mas na realidade, todo esse 

conjunto de políticas e programas são insuficiente para se quer, amenizar, a situação de 

vulnerabilidade da população mais empobrecida, o que acaba acontecendo é a assistência 

emergencial, com ajudas momentâneas, seja, com a entrega de uma cesta básica ou um auxilio 

viagem, por exemplo. Com as crianças e os adolescentes, a situação não é diferente, a 

proteção integral apresentada pela Constituição Federal, na teoria é a resolução de todos os 

problemas, mas na prática não se consolidou de maneira que consiga resolver os problemas da 

população. 

Foi com a perspectiva da proteção integral trazida pela Constituição Federal e 

consolidado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que ocorreu uma mudança 

doutrinária, abandonando-se a doutrina da situação irregular onde as crianças e os 

adolescentes “não estavam inseridos em uma família, ou teriam atentado contra o 

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%c3%aancia-politica/poder-e-soberania/constituicao-federal/
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ciber-democracia/democracia/
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ordenamento jurídico” (VILAS-BÔAS, 2011, p. 2) e adotando-se a doutrina da proteção 

integral, digamos que ocorreu à definição do direito penal juvenil. 

 

A doutrina da proteção integral compreende a criança como sujeito de 

direitos; defende a inclusão dos direitos de crianças e adolescentes nos 

códigos legislativos, e afirma ainda que esses segmentos são detentores 

privilegiados dos direitos de cidadania, o que implica a discriminação 

positiva da criança e do adolescente. O Estatuto reafirma os direitos 

individuais e coletivos assegurados na Constituição Federal e acrescenta 

disposições específicas que sustentam os privilégios de toda a população 

infanto-juvenil, abandonando a antiga dicotomia entre menor e criança. 

(GONÇALVES, 2005, p. 35) 

 

 

Na perspectiva da proteção integral da criança de do adolescente, Volpi (2005) analisa 

o adolescente e o ato infracional, ele caracteriza a criança e o adolescente como sujeito em 

desenvolvimento, com direitos garantidos e alvo de proteção integral por parte do Estado, da 

sociedade e da família. A condição de sujeito em desenvolvimento deixa os sujeitos 

envolvidos no processo de proteção social, com o encargo de proteger e garantir os direitos 

que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) lhe assegura.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei nº 8.069, é considerado um marco 

na proteção da infância e da juventude e tem como base a doutrina de proteção integral, 

reforçando a ideia de prioridade absoluta da Constituição
4
. No ECA estão determinadas 

questões, como os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes; as sanções, quando 

há o cometimento de ato infracional; quais órgãos devem prestar assistência; e a tipificação de 

crimes contra criança. 

O ECA estabelece cinco direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes que 

são: direito a vida e saúde (art. 7º a 14), direito à liberdade, respeito e dignidade (art. 15 a 18), 

direito a convivência familiar e comunitária (art. 19 a 52), direito a educação, cultura, esporte 

e lazer (art. 53 a 59) e direito a profissionalização e proteção no trabalho (art. 60 a 69). 

A respeito do ato infracional Volpi (2005) destaca o que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) define por ato infracional a “conduta prevista em lei como contravenção 

ou crime. A responsabilidade pela conduta descrita começa aos 12 anos” (VOLPI, 2005, 

                                                 
4
 A Constituição Federal Brasileira de 1988 é o primeiro instrumento que designa os direitos das crianças e 

asseguram a sua proteção, ela determina que haja “prioridade absoluta” na proteção da infância e na garantia de 

seus direitos, não só por parte do Estado, mas também da família e da sociedade. (VOLPI, 2005) 

http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/historico/
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p.15). O adolescente infrator é considerado como uma categoria jurídica, sujeito de direitos e 

alvo de proteção integral, até mesmo no seu processo legal, mais passível de sofrer as sanções 

pelos seus atos. Em seu artigo 112 o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) apresenta as 

sanções aplicáveis a adolescentes autores de atos infracionais, que são: 

 

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.  

§ 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.) 

 

 

O artigo 119 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA dispõe a respeito do 

profissional que irá supervisionar o cumprimento das medidas, demonstrando o respeito ao 

adolescente como sujeito de direitos e alvo de proteção integral. 

 

Art.119 Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade 

competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros: 

I - promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes 

orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário 

de auxílio e assistência social; 

II - supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, 

promovendo, inclusive, sua matrícula; 

III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua 

inserção no mercado de trabalho; 

IV - apresentar relatório do caso. (BRASIL, 1990, s.p.) 

 

 

De acordo com o disposto no ECA, as sanções aplicadas aos adolescentes que 

cometeram ato infracional, são consideradas medidas socioeducativas, Mezzomo (2008), 

afirma que essas medidas se configuram como resposta a prática de um delito, porém elas não 

apresentam um caráter punitivo, mas predominantemente educativo. O adolescente que 

comete ato infracional, através de determinação judicial, é responsabilizado e submetido ao 

cumprimento de medida socioeducativa. Essas, por sua vez, devem contribuir de maneira 
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pedagógica, fazendo com que o adolescente tenha acesso a direitos e contribuam para 

mudanças de valores sociais e pessoais. Vamos destacar o que diz o ECA a respeito das 

medidas socioeducativas de prestação de Serviço à Comunidade (PSC), Liberdade Assistida 

(LA), do Regime de Semiliberdade e da Internação. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em seu artigo 117 a 

prestação de Serviço à Comunidade (PSC) se dá da seguinte maneira: 

 

Art.117 A prestação de serviços comunitários consiste na realização de 

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

junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 

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. (BRASIL, 

1990, s.p.) 

 

 

Cabe ressaltar o que o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, dispõe sobre a 

Liberdade Assistida (LA): 

 

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.) 

 

 

Dispõe no artigo 120, a respeito do regime de Semiliberdade: 

 

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. (BRASIL, 1990, s.p.) 

 

 

E nos artigos 121 a 125, a respeito da internação desses adolescentes, no entanto aqui 

iremos contemplar o artigo 121. 
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Art. 121 A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos 

princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento. 

§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe 

técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. 

§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção 

ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis 

meses. 

§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três 

anos. 

§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente 

deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade 

assistida. 

§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 

§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização 

judicial, ouvido o Ministério Público. 

§ 7ºA determinação judicial mencionada no § 1o poderá ser revista a 

qualquer tempo pela autoridade judiciária. (BRASIL, 1990, s.p.) 

 

 

Ao analisar o contexto de vida e a relação familiar dos jovens em conflito com a lei, 

Costa e Souza (2013, p. 280) descrevem que “as famílias vivem em contexto de pobreza, os 

genitores exercem profissões pouco valorizadas socialmente e a violência compõe suas 

histórias de vida”. Isso contribui para o comportamento infrator
5
 desses adolescentes. Há que 

se pensar essa situação no plano macro, não se deixar levar pelo senso comum e reconhecer 

que essa fragilização dos adolescentes e suas famílias são reflexos de uma sociedade que 

estigmatiza e segrega
6
.  

De acordo com Goffman (2004), a sociedade e as classes sociais estipulam uma 

identidade social, regras de conduta que devem ser comuns, a todos os indivíduos. Quando 

um adolescente vive em meio à pobreza, morando em áreas segregadas, em precárias 

condições de habitação, próximo as drogas e a criminalidade, mesmo que esses adolescentes 

não tenham cometido um ato infracional, eles acabam sendo estigmatizados e sofrendo 

preconceito, por parte da sociedade onde vivem. Goffman (2004, p. 120) conclui que o 

“estigma é motivo de exclusão social, olhares desconfiados e fala as escondidas”. 

                                                 
5
 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.  
6
 O perfil dos jovens que cumprem medida socioeducativa, são oriundos de famílias da classe trabalhadora, mais 

empobrecida, famílias sem vínculo formal de trabalho. Outra característica é que em geral, essas famílias são 

chefiadas por mulheres, pelas mães. Tanto os pais quanto os adolescentes, possuem baixa escolaridade o contato 

com a figura paterna na maioria das famílias é inexistente ou precário. Diversos conflitos familiares que podem 

ter relação com as privações que essas famílias sofreram ou sofrem. Outro dado relevante é que a maioria dessas 

famílias vive em áreas periféricas, sem nenhuma infraestrutura ou com uma infraestrutura inadequada. Portanto, 

percebe-se que os jovens em cumprimento de medidas e suas famílias estão em meio a uma pluralidade de 

manifestações das desigualdades sociais existentes na sociedade. (FEIJÓ; ASSIS, 2004) 
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De maneira geral, podemos afirmar que os adolescentes que cometem ato infracional e 

respectivamente sua família, em algum momento passaram ou passam por alguma situação de 

conflito e de privação e isso reflete no comportamento dos mesmos. Muitas vezes, a família 

do adolescente é considerada a culpada, pelo ato infracional que ele cometeu, mas não 

sabemos a causa que fez essa família não cuidar desse adolescente, ou se realmente é por falta 

de cuidado e de orientação, que esse adolescente veio a cometer um ato errado. Às vezes, o 

espaço onde essa família se constituiu, representa um espaço de privação, de instabilidade e 

de desgaste dos laços afetivos e de solidariedade (GOMES; CAETANO; JORGE, 2008). A 

sociedade onde os adolescentes e suas famílias vivem é marcado pela desigualdade social. 

Essas famílias se constituem em bairros pobres, afastados, onde as oportunidades são escassas 

para educação, saúde, emprego, entre outros. Esse espaço acaba levando a potencialização da 

exclusão dessa família, pelas demais classes sociais. Outra característica é a dificuldade que 

esses adolescentes e suas famílias têm de se deslocar entre os espaços da cidade. Seu direito 

de ir e vir é praticamente negado, uma vez que não é aceito pelas demais camadas da 

sociedade.  

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 esta 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, não traz no seu seio familiar à harmonia e as condições de vida 

necessárias, para que ela possa ser a propulsora do desenvolvimento saudável de seus 

membros, uma vez que seus direitos estão sendo negados.  

A vulnerabilidade vivida pelos adolescentes e suas famílias, em seu contexto 

territorial, econômico, social é real e, 

 

O fato é que viver em territórios com precária infraestrutura socioambiental 

e de serviços, conviver com práticas de violência urbana, engrossar as 

estatísticas do déficit habitacional e ambiência desfavoráveis, possuir baixo 

nível de escolaridade, exercer ocupações mal remuneradas, ter dificuldade de 

tratamento em casos de doença, contar com apoio social de parentes e 

amigos, também com baixos recursos, ser público-alvo de políticas sociais, 

conviver com a instabilidade e desproteção no trabalho e na vida, é a 

realidade daqueles que encarnam a pobreza no Brasil e no mundo. 

(AZEREDO, 2015, p.98) 
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De maneira geral, podemos concluir que o adolescente passa por uma série de 

conflitos e privações, antes de cometer o ato infracional, e quem sabe ao longo de toda sua 

vida, e isso não tem como não refletir no comportamento e na formação tanto dos 

adolescentes quanto das suas respectivas famílias. A partir do momento em que esses 

adolescentes cometem um ato infracional, passam a ser vistos como criminosos pela 

sociedade em geral, e apesar de ter toda uma legislação para que a sua pena seja de caráter 

educativa e não punitiva, através das medidas socioeducativas, não é bem essa realidade que 

encontramos, em sua grande minoria, a aplicação da medida socioeducativa é bem-sucedida. 

Isso devido a uma combinação de fatores falta de expectativa do próprio adolescente, falta de 

entendimento e apoio do núcleo familiar, falta de estrutura das instituições (recursos 

materiais, físicos, estruturais e financeiros), falta de empenho por parte dos profissionais das 

instituições que apoiam e executam as medidas e escassez de ações efetivas do serviço, 

conforme preconiza o ECA.  

A respeito dos profissionais que atuam com o cumprimento da medida socioeducativa, 

vemos duas possibilidades. A primeira, quando os profissionais têm a possibilidade de se 

empenhar e fazer um trabalho melhor, porém não estão dispostos ou capacitados. E a segunda, 

quando os profissionais querem desempenhar um trabalho melhor, mas estão afundados em 

práticas burocráticas, com sobrecarga de serviço e não conseguem desempenhar sua função de 

promover mudanças efetivas na vida desses adolescentes.  

Passaremos a discutir no próximo capítulo a respeito da punição e proteção dos 

adolescentes em conflito com a lei, partindo do contexto da atenção especial e das medidas 

socioeducativas. Vamos analisar a realidade de São Fidelis, no que diz respeito à teoria e a 

pratica profissional, passando pela Política Nacional de Assistência Social- PNAS que norteia 

essa prática, e finalizando com uma discussão acerca do trabalho do Assistente social.  
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2     ENTRE PUNIÇÃO E PROTEÇÃO:  MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS  E  

       ATENÇÃO ESPECIAL 

  

2.1  CREAS de São Fidélis: Dilemas da Proteção Básica e Especial 

 

“A Política de Assistência Social no Brasil ganha novo estatuto com a Constituição 

Federal de 1988: passa a ser política pública, compondo a seguridade social, de 

responsabilidade do Estado e direito do cidadão, de caráter democrático, com gestão 

descentralizada e participativa” (FONTENELE, 2007, p. 153). A Constituição acarretou 

avanços importantes no campo dos direitos sociais, tais como: universalização do acesso, 

expansão da cobertura, certo afrouxamento do caráter contributivo, princípio da 

responsabilidade do Estado, da esfera pública no atendimento dos direitos, entre outros 

(FONTENELE, 2007).  

Atualmente, a assistência Social conta com sua própria Lei Orgânica específica (Lei 

8.742 de 07/12/93), a LOAS. Trata-se, mais do que um texto legal, de um conjunto de ideias, 

de concepção e de direitos. A LOAS introduz uma nova forma de discutir a questão da 

Assistência Social, substituindo a visão centrada na caridade e no favor. Ela confere à 

assistência social o status de política pública, direito do cidadão e dever do Estado. Inova 

também pela garantia da universalização dos direitos sociais e por introduzir o conceito dos 

mínimos sociais. Os objetivos da Assistência Social a partir  da  LOAS são: proteção à 

família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças e 

adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e 

reabilitação das pessoas portadoras de deficiências e a promoção de sua integração à vida 

comunitária; e a garantia de 1(um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa idosa e ao 

portador de deficiência (BRASIL, art. 2º, LOAS, 1993).  

O financiamento da política de assistência social deve ser feito com recursos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das demais contribuições sociais previstas 

no artigo 195 da Constituição Federal, além daquelas que compõem o Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS), órgão gerido pelo setor da Administração Pública Federal 

responsável pela coordenação nacional da política de Assistência Social, sob a orientação e 

controle do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). O repasse dos recursos deverá 

ser feito para os Fundos Públicos tendo como condição para os Estados, Distrito Federal e 

Municípios a comprovação, por parte dos mesmos, da criação e funcionamento do Conselho, 
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de caráter deliberativo e permanente e composição paritária, do Fundo de Assistência Social, 

do Plano de Assistência Social e a “comprovação por meio da lei orçamentária dos recursos 

próprios destinados à Assistência Social, alocados em seus respectivos fundos” (LIMA, 2003, 

p. 101). 

Em 2004, tem-se uma nova versão da Política Nacional, em que se apresenta um 

redesenho, na perspectiva de um Sistema Único de Assistência Social (SUAS), traduzindo o 

cumprimento das deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social. O SUAS foi 

criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a partir do previsto na 

lei federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a Lei Orgânica de Assistência Social 

(BRASIL, 2007). 

A Política Nacional de Assistência Social – PNAS, demonstra a intenção de construir 

coletivamente o desenho desta política, na perspectiva de implementação do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. Ela expressa a materialidade do conteúdo da Assistência Social 

como um pilar do Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito da Seguridade Social. Essa 

política ressalta o campo da informação, monitoramento e avaliação, salientando que as novas 

tecnologias da informação e a ampliação das possibilidades de comunicação contemporânea 

têm um significado, um sentido técnico e político, podendo e devendo ser consideradas como 

formas estratégicas para uma melhor atuação no tocante às políticas sociais e a nova 

concepção do uso da informação, do monitoramento e da avaliação no campo da política de 

assistência social (BRASIL, 2007). 

Enquanto a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), aprovada em 2004, 

apresenta as diretrizes para efetivação da assistência social como direito de cidadania e 

responsabilidade do Estado, a Norma Operacional Básica, aprovada em 2005 pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) apresenta os eixos estruturantes e 

necessários para a implementação e consolidação do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) no Brasil (BRASIL, 2007). 

Os Serviços Socioassistenciais existentes hoje no Brasil, foram tipificados a partir da 

Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e organizam-se pelo 

nível de complexidade estipulados pelo Sistema Único de Assistência Social: Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Desenvolvimento_Social_e_Combate_%C3%A0_Fome
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742.htm
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No nível de Proteção Social Básica, estão os serviços de Proteção e Atendimento 

Integral à Família (PAIF); de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; e de Proteção Social 

Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. A proteção social básica tem por 

objetivo prevenir a violação dos direitos. Sua porta de entrada e ações executivas são o Centro 

de Referência de Assistência Social – CRAS. Localizando-se nas áreas de maior 

vulnerabilidade e maior risco social constituindo-se como uma unidade permanente de 

prestação de serviços definidos para a população residente na sua área de abrangência. A 

equipe inclui profissionais de serviço social e psicologia em número variável segundo 

articulados por um coordenador, cujo perfil é: técnico de nível superior, concursado, com 

experiência em trabalhos comunitários e gestão de programas, projetos, serviços e benefícios 

socioassistenciais (BRASIL, 2007). 

Na Média Complexidade, são encaixados a Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI); Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); 

Proteção para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; e Serviço Especializado para 

Pessoas em Situação de Rua. A Proteção especial de média complexidade, atua quando os 

direitos já foram violados, tem como unidade assistencial os Centros de Referência 

Especializada de Assistência Social (CREAS) configura-se como uma unidade pública e 

estatal, que oferta serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação 

de ameaça ou violação de direitos, como quem sofre com a violência física, sexual, entre 

outros (BRASIL, 2007). 

Na Alta Complexidade estão os serviços de Acolhimento Institucional, nas seguintes 

modalidades abrigo institucional, Casa-Lar, Casa de Passagem e Residência Inclusiva; de 

Acolhimento em República; de Acolhimento em Família Acolhedora; e de Proteção em 

Situações de Calamidades Públicas e de Emergências (BRASIL, 2007). 

É no espaço da Proteção Social Especial que se institui o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social - CREAS. Segundo o Guia de Orientação CREAS nº 1, 1ª 

versão, organizado pelo MDS via Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS (2011), 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, 2011, p. 5), de maneira que se constitui "como polo de referência, 

coordenador e articulador da proteção social especial de média complexidade" (BRASIL, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_dom%C3%A9stica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agress%C3%A3o_sexual
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2011, p. 4). Ainda nesse documento, é explicitado que a proteção social especial tem por 

direção três pontos, que orbitam em torno do atendimento ao indivíduo. Sendo assim, a 

proteção especial visa: 

 

a) proteger as vítimas de violências, agressões e as pessoas com 

contingências pessoais e sociais, de modo a que ampliem a sua capacidade 

para enfrentar com autonomia os revezes da vida pessoal e social; b) 

monitorar e reduzir a ocorrência de riscos, seu agravamento ou sua 

reincidência; c) desenvolver ações para eliminação/redução da infringência 

aos direitos humanos e sociais. Este campo de proteção na assistência social 

se ocupa das situações pessoais e familiares com ocorrência de 

contingências/vitimizações e agressões, cujo nível de agravamento 

determina seu padrão de atenção. (BRASIL, 2011, p. 3) 

 

 

Os serviços de proteção social especial caracterizam-se por níveis de complexidade, 

que são hierarquizados conforme a especialização que a ação social a ser desenvolvida exige. 

Dessa forma, os serviços se distinguem em serviços de proteção social especial de média 

complexidade e de alta complexidade. Assim, conforme a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais
7
 são Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, 

competentes ao CREAS:  

 

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI); 

b) Serviço Especializado em Abordagem Social; 

c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC); 

d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas 

e suas Famílias; 

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. (BRASIL, 2009, 

p. 3) 

 

 

Conforme o Guia de Orientação do CREAS nº 1, no que tange a área de atuação do 

CREAS, ele poderá ser implantado com abrangência local ou regional, levando em 

consideração o porte, o nível de gestão e demanda dos municípios, além disso, é também 

considerado o grau de incidência e complexidade das situações de risco, bem como as de 

violações de direitos. Acerca dos níveis de gestão, estes se dividem em gestão inicial ou 

                                                 
7
 Conferir resolução n. 109, de 11 de novembro de 2009. Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/legislacao/assistencia_social/resolucoes/2009/Resolucao/CNAS_109_11_ 

novembro.pdf 
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básica, e gestão plena. Quanto ao público referenciado, ele se constituirá enquanto aquele 

enquadrado em situações de risco pessoal e social por ocorrência de "negligência, abandono, 

ameaças, maus tratos, violência física / psicológica / sexual, discriminações sociais e 

restrições a plena vida com autonomia e exercício de capacidades" (BRASIL, 2011, p. 9).  

Por fim, os serviços previstos para o CREAS são: 

 

Serviço de Enfrentamento à violência, abuso e exploração sexual contra 

crianças, adolescentes; Serviço de Orientação e Apoio Especializado a 

Indivíduos e Famílias com seus Direitos Violados; e Serviço de Orientação e 

Acompanhamento a Adolescentes em Cumprimento de Medida Sócio- 

Educativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade. 

(BRASIL, 2011, p. 10) 

 

 

Tendo por embasamento as considerações realizadas, é possível assinalar de forma 

sintética que o CREAS está inserido na política setorial de Assistência Social, estabelecido a 

partir da reordenação da política de Assistência ocorrida via PNAS-NOB-SUAS, em 2003. 

Tem por objetivo atuar no atendimento as situações de risco e violação de direitos. Por estar 

inserido na Política de Assistência, assegurada pelo artigo 203 da Constituição Federal de 

1988, o CREAS constitui-se enquanto equipamento público de atendimento a indivíduos que 

se enquadram no perfil estabelecido para atendimento na instituição, basicamente, riscos ou 

violação de direitos. Todas as ações desenvolvidas pelo equipamento devem ter por 

embasamento as garantias constitucionais, em especial a LOAS, a PNAS e a NOB-SUAS 

(CASTILHO; SANTOS, 2014).  

É preciso considerar, por fim, que o CREAS pode institucionalizar-se a nível dos 

municípios ou do Distrito Federal. Quando a implantação do CREAS é pensada a nível 

municipal, deve se considerar que este se insere na respectiva Secretaria de Assistência Social 

ou órgão gestor da Assistência Social no respectivo município. Sendo assim, para que o 

equipamento se efetive em determinado município é necessário que isso ocorra, via instituição 

intermediadora (BRASIL, 2011). 

No município de São Fidelis, que fica localizado na região norte fluminense do Estado 

do Rio de Janeiro, a implantação do CREAS - Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social ocorreu por intermédio da Secretaria Municipal de Ação Social e 
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Cidadania, em novembro de 2010
8
. 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 aceite do cofinanciamento federal para oferta do Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI no Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. É preciso ressaltar que o município 

em questão conta com apenas um CREAS, enquadra-se no segmento pequeno porte II, por ter 

população inferior a cinquenta mil habitantes. O tipo de gestão é a plena, haja vista que o 

município tem condições de injetar recursos próprios no financiamento (ALMEIDA, 2016). 

 

 

9
 

  Fonte: CREAS São Fidelis, 2016. 

A Rede de Assistência Social no Município de São Fidelis é composta da seguinte 

maneira: 

 Secretaria Municipal de Assistência Social 

 Proteção Social Básica: CRAS Duque de Caxias, CRAS Filotéia Bragança, 

Serviço de Convivência Vila dos Coroados, Serviço de Convivência Ipuca e Serviço de 

Convivência CACÁ. 

                                                 
8
 Dados fornecidos por Danielle de Oliveira Almeida, ex-coordenadora do CREAS São Fidélis, através de e-

mail, no ano de 2016. 
9
 Organograma fornecido por Danielle de Oliveira Almeida, ex-coordenadora do CREAS São Fidélis, através de 

e-mail, no ano de 2016. 
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 Proteção Social de Média Complexidade: * CREAS 

 Proteção Social de Alta Complexidade: * Casa Abrigo 

O trabalho do CREAS é de extrema importância e não funciona sem o envolvimento 

efetivo da sociedade e de seus segmentos. Dessa forma, para que haja uma intervenção 

efetiva, o CREAS deverá manter estreita relação com entidades de atendimento de âmbito 

governamental e não-governamental e contar com a colaboração da população do município 

denunciando casos ou suspeita de violência. 

Com cobertura de atendimento a todo município, considerando zona urbana, rural e 

adjacências, o CREAS passou a ser porta de entrada e referência de atenção às famílias que 

demandam a proteção social no âmbito da minimização de riscos sociais e/ou pessoais 

decorrente de quaisquer violações de direitos. Tendo em vista esses pontos, o objetivo do 

CREAS é atender indivíduos e/ou famílias que se encontram em situação de violação de 

direitos. O trabalho do CREAS enfatiza o trabalho com famílias potencializando suas 

capacidades favorecendo sua autonomia, constituindo-se porta de entrada da proteção social 

especial, de forma que, enquanto integrante do SUAS, trabalha na perspectiva da coordenação 

e da articulação do PSE (Proteção Social Especial) de média e alta complexidade, sendo 

responsável pela oferta de orientação e apoio especializado e continuado a indivíduos e 

famílias com seus direitos violados, sem rompimento de vínculos (ALMEIDA, 2016). 

Ainda de acordo com Almeida, 2016 o Fluxo de atendimento do CREAS ocorre de 

forma articulada operando não só na referência, mas também fortalecendo o trabalho da 

contra referência garantindo a integração da rede de serviços e/ou atendimento sistemático das 

famílias referenciadas. A Metodologia de atendimento deve privilegiar o atendimento 

sistemático, sem caráter terapêutico, ou seja, centrado em uma abordagem participativa na 

qual se potencializa os recursos da família para o exercício de sua função protetiva. O CREAS 

é um agente de referência não só para violação relacionada aos maus tratos e abuso sexual, 

mas também de outras violações de direitos, que estão sob sua responsabilidade de 

competência como cumprimento de medida sócio educativa em meio aberto (liberdade 

assistida e prestação de serviço à comunidade), e o trabalho infantil. Atende também pessoas 

idosas, mulheres e demais segmentos que atinjam a população em seus direitos. 
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2.1.1   Notas sobre o Sistema Brasileiro de Proteção Social 

 

De acordo Andrade (2011), o Sistema Brasileiro de proteção social é 

insuficientemente consolidado, e qualificado com alguma institucionalização após a 

constituição de 1988.  O Sistema de Proteção Social Brasileiro caracteriza-se por um conjunto 

de políticas e programas do governo que são especificamente destinados a serviços e oferta de 

transferência de renda, visando à garantia dos direitos sociais. 

O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, conforme 

deliberação do IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em 2003, empreende 

posicionamentos em vista de concretizar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Para 

tanto, foi com a aprovação da nova Política Nacional de Assistência Social - PNAS, e da 

Norma Operacional Básica - NOB, que o SUAS foi passível de concretização. É a NOB-

SUAS que estabelece os níveis de gestão da Assistência Social. 

A política de Assistência Social, reordenada a partir do SUAS, passa a ser organizada 

levando-se 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, 

tendo por base o território e suas complexidades.  

Na Proteção Social Básica, estão os serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos; serviços no domicílio para pessoas com deficiência e idosas, são os chamados 

serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). A proteção social básica tem 

por objetivo prevenir a violação dos direitos. Sua porta de entrada e ações executivas são o 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. Localizando-se nas áreas de maior 

vulnerabilidade e maior risco social constituindo-se como uma unidade permanente de 

prestação de serviços definidos para a população residente na sua área de abrangência. A 

equipe inclui profissionais de serviço social e psicologia em número variável segundo 

articulados por um coordenador, cujo perfil é: técnico de nível superior, concursado, com 

experiência em trabalhos comunitários e gestão de programas, projetos, serviços e benefícios 

socioassistenciais (BRASIL, 2007). 

Na Proteção Especial de Média Complexidade, são ofertados os serviços de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); Proteção Social a Adolescentes 
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em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC); Proteção para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias; e Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. A Proteção especial de 

média complexidade, atua quando os direitos já foram violados, tem como unidade 

assistencial os Centros de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), 

configura-se como uma unidade pública e estatal, que oferta serviços especializados e 

continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, como 

quem sofre com a violência física, sexual, entre outros (BRASIL, 2007). 

Na Proteção Especial de Alta Complexidade estão compreendidos os serviços de 

Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades abrigo institucional, casa de Passagem 

e Residência Inclusiva; de Acolhimento em República; de Acolhimento em Família 

Acolhedora; e de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências e a Casa 

Lar (BRASIL, 2007). 

De acordo com Andrade (2011) é no espaço da Proteção Social Especial que se institui 

o Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS. E as ações desse tipo 

de proteção objetivam, atendimento as famílias e indivíduos em situação de riscos, 

vulneráveis a rompimento de vínculos sociais e comunitários.   Segundo o Guia de Orientação 

CREAS nº 1, 1ª versão, organizado pelo MDS, o CREAS tem por objetivo "articular os 

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

serviços sócio assistenciais da proteção social básica e especial" (GUIA DE ORIENTAÇÕES 

CREAS, 2011, p. 5), de maneira que se constitui "como polo de referência, coordenador e 

articulador da proteção social especial de média complexidade" (GUIA DE ORIENTAÇÕES 

CREAS, 2011, p. 4). 

Conforme o Guia de Orientação CREAS nº 1, no que tange a área de atuação do 

CREAS, ele poderá ser implantado com abrangência local ou regional, levando em 

consideração o porte, o nível de gestão e demanda dos municípios, além disso, é também 

considerado o grau de incidência e complexidade das situações de risco, bem como as de 

violações de direitos. 

De acordo com Barria, Marques e Monteiro (2013) é possível assinalar de forma 

sintética que o CREAS está inserido na política setorial de Assistência Social, estabelecido a 

partir da reordenação da política de Assistência ocorrida via PNAS-NOB-SUAS, em 2003. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_dom%C3%A9stica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agress%C3%A3o_sexual
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Todas as ações desenvolvidas pelo equipamento devem ter por embasamento as garantias 

constitucionais, em especial a LOAS, a PNAS e a NOB-SUAS. 

Ainda de acordo com as Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (2011), o CREAS é uma unidade pública estatal responsável pela oferta de 

orientação e apoio especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus direitos 

violados. Para isso, envolve um conjunto de profissionais e processos de trabalho que devem 

ofertar apoio e acompanhamento especializado. O principal objetivo é o resgate da família, e 

dos direitos violados, potencializando sua capacidade de proteção aos seus membros, 

fortalecendo a autoestima dos indivíduos usuários, e seus familiares, para que haja a 

reinserção dos mesmos na sociedade. 

Lazzarotto (2014) discorre que a instituição oferece proteção social aos adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa. Neste serviço, adolescentes e jovens em 

descumprimento com a lei, ao cumprir medida socioeducativa, serão acompanhados pela 

equipe técnica do CREAS, a fim de construir e reconstruir seus projetos de vida, com a 

finalidade de não retornarem à prática do ato infracional. 

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

adolescentes autores de atos infracionais e estão previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA). Essas medidas se configuram como resposta a pratica de um delito, 

porem elas não apresentam um caráter punitivo, mas sim predominantemente educativo. Na 

instituição CREAS, são executadas as medidas socioeducativas de prestação de Serviço à 

Comunidade (PSC) e a Liberdade Assistida. 

No CREAS uma das principais atividades realizadas pelos assistentes sociais é a 

orientação e o acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativas, e nesse caso geralmente a orientação se estende também ao núcleo familiar 

desse adolescente, porém essa é só uma das atribuições do assistente social que está inserido 

nesse campo de trabalho, esse é só um dos desafios enfrentados por esses profissionais.  
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2.2 O Trabalho do Assistente Social no Processo de Cumprimento de Medida 

Socioeducativa dos Adolescentes em Conflito com A Lei 

 

Os espaços de trabalho dos assistentes sociais apresentam particularidades, como o da 

competição e o da ideologia do individualismo. As mudanças que ocorrem no mercado de 

trabalho também afetam a formação dos profissionais. A formação acadêmica amplia-se para 

uma qualificação contínua em busca de novas competências que sejam cada vez mais 

exclusivas. Competência no sentido de formação teórica, mas também ligada ao contexto, ao 

espaço no qual o profissional está envolvido, uma busca por capacidades diversas que irão 

fazer a diferença no local de trabalho (SOUZA; AZEREDO, 2004). 

A competência é uma construção do profissional e está diretamente ligada ao contexto 

no qual o profissional está inserido, essa construção também deve estar atrelada a sua 

formação teórica, metodológica e técnica.  

Segundo Gomes, Sangui e Lopes (2010): 

 

[...] para ser competente não basta saber fazer, é necessária a articulação com 

diversos conhecimentos teóricos que vão nos permitir o enfrentamento de 

situações cotidianas, muitas vezes inusitadas. Assim, a competência teórico-

metodológica é direcionada a um processo construído a partir do 

conhecimento que apreendemos durante nosso processo de formação e de 

prática cotidiana, levando em conta o momento histórico vivenciado pelos 

sujeitos, bem como sua cultura, os quais são materializados através da 

realidade social. (SANGUI; LOPES, 2010, p. 15) 

 

 

Souza e Azeredo (2004, p. 54), dissertam que “as situações cotidianas enfrentadas 

pelos assistentes sociais são múltiplas e diversificadas em função do espaço de trabalho no 

qual esteja inserido [...]”. O cotidiano de trabalho do assistente social é caracterizado por uma 

gama de situações totalmente diferentes umas das outras, um ambiente completamente 

heterogêneo, sujeitos com histórias de vida única e com as mais diversas particularidades. 

Para atender a todas as demandas que chegam esses profissionais devem trabalhar com todas 

as dimensões desses usuários, ele deve reconhecer toda a realidade do trabalho que está 

executando (SOUZA; AZEREDO, 2004).  
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Com base nos estudos de Moraes (2016) podemos concluir que os assistentes sociais 

atualmente descritos como trabalhadores assalariados, inseridos na divisão sócio técnica do 

trabalho, tem que ter a capacidade de analisar os processos de precarização do trabalho no 

contexto ao qual está inserido, ter condições de avaliar o cenário e as implicações ao qual ele 

faz parte. De acordo com o autor isso será possível se o profissional tiver uma postura/atitude 

investigativa, voltada para reflexão do seu cotidiano. 

Ainda de acordo com Moraes (2016) a postura/atitude investigativa do assistente 

social deve proporcionar a ele: 

 

[...] fazer análise da política em que atua e como se concretiza na instituição 

de trabalho, por meio de orçamento para atendimento das demandas sociais 

dos usuários, dos discursos e práticas dos gestores e profissionais de modo 

geral, das posições que se confrontam, das relações de poder instituídas e em 

faze de se instituir, dos objetivos e prescrições institucionais e de suas 

vinculações ao Serviço Social, no sentido da imagem construída ou que 

desejam construir (gestores e demais profissionais) a respeito do Serviço 

Social naquela política de atuação, em confronto com a identidade que se 

deseja firmar naquele espaço de trabalho. (MORAES, 2016, p.109) 

 

 

Analisando as produções de alguns autores que problematizam o trabalho do assistente 

social na Política de Assistência encontramos algumas divergências a respeito das atribuições 

desse corpo de profissionais. 

Santos, Jesus e Almeida (2012) trazem em sua análise algumas descrições das 

competências especificas dos assistentes sociais, que são abordagens individuais, familiares e 

grupais, visando a potencialização da orientação com vistas à ampliação do acesso dos 

indivíduos e da coletividade aos direitos sociais. Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, 

informações e pareceres em conformidade com os casos em análise na perspectiva de fornecer 

os elementos necessários para a garantia dos direitos, entre outas competências.  

Já Moljo et. al. (2017) analisam que no cenário atual ocorre uma hegemonia das 

legislações especificas da Política de Assistência Social sobre as legislações que discorrem 

sobre a prática profissional do assistente social. E citam que uma amostra disso é que o 

CFESS – Conselho Federal de Serviço Social – instituiu uma cartilha com os Parâmetros para 

atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social (assim como para outras 

categorias como a saúde), que apesar de não irem contra o exercício da profissão estabelecem 

as ações voltadas especificamente para essa política e não para qualquer área de atuação. 
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Ainda de acordo com Moljo et. al. (2017) encontramos uma discussão que embora cite 

o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – como exemplo nos mostra a realidade 

descrita acima: 

Embora a legislação estabeleça quais os profissionais devem compor a 

equipe técnica do CRAS, eles são contratados para o mesmo cargo: técnico 

SUAS. Ou seja, as legislações não especificam as atribuições profissionais 

de cada profissão na proteção social básica, explicitam apenas as 

competências profissionais. Importante demarcar que as atribuições 

profissionais dizem respeito a atividades que são próprias de cada profissão e 

somente o profissional formado nesta área pode executá-la. Entretanto, a 

existência de atribuições profissionais a serem realizadas por cada profissão 

no CRAS, não inviabiliza um trabalho interdisciplinar. (MOLJO ET. AL., 

2017, p. 11) 

 

 

Se recorrermos a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – 

NOB/RH/SUAS, encontraremos que todos os profissionais de curso superior são contratados 

para compor a equipe técnica da instituição, logo serão contratados para o mesmo cargo de 

técnicos do SUAS, sendo cada que cada um desenvolverá suas funções especificas (BRASIL, 

2007). 

Moraes et. al. (2017), em seu artigo discute sobre a autonomia relativa do assistente 

social no exercício de sua profissão quando inseridos nos espaços sócios ocupacionais de 

trabalho. O autor cita as dificuldades enfrentadas pelos assistentes sociais em ater sua ação 

profissional de forma independente no contexto atual do regime capitalista.  

MORAES (2016
10

 apud MORAES et. al., 2017, p.8) diz: 

 

Em artigo publicado na Revista Serviço Social e Sociedade, Moraes (2016) 

ressalta que entre as complexas mediações necessárias ao entendimento do 

Serviço Social nos tempos atuais, a defesa vinculada ao trabalho profissional 

é de que se o neoliberalismo do século XXI, apoiado na defesa do mercado e 

do consumo, redesenha as margens de enfrentamento da „questão social‟, 

sobretudo através de políticas de transferência de renda direcionadas aos 

pobres e miseráveis, e incentiva a participação do terceiro setor e de 

organizações privadas no atendimento às demandas sociais, essas questões 

repercutirão diretamente nas políticas sociais, no mercado de trabalho dos 

assistentes sociais, nos vínculos empregatícios, na formação profissional, no 

questionamento do projeto profissional - inclusive pela própria categoria - e 

na condição de trabalhador assalariado. Dessa forma, relativiza cada vez 

mais sua autonomia e ameaça a dimensão intelectiva do trabalho profissional 

                                                 
10

  MORAES, Carlos Antônio de Souza. Dimensão Investigativa: concepções e críticas. In: O serviço Social 

brasileiro na entrada do século XXI: formação, trabalho, pesquisa, dimensão investigativa e a particularidade da 

saúde. Tese, São Paulo, PUC/SP, 2016. 
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na perspectiva do projeto ético-político do Serviço Social atual, o que produz 

drásticas implicações à dimensão teórica, metodológica, política e técnica do 

trabalho profissional. 

 

 

A partir de um projeto de pesquisa realizado no primeiro semestre do ano de 2016, 

elaborado a partir de uma proposta da disciplina de Pesquisa em Serviço Social sob a 

orientação do Prof. Dr. Carlos Antônio de Souza Moraes, foram coletados dados que irão 

subsidiar o decorrer desse item. Esse projeto foi desenvolvido no campo de estágio, o CREAS 

de São Fidélis. 

O município de São Fidélis se enquadra no perfil município de pequeno porte II e de 

gestão plena, e a partir disto, conforme a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – 

NOB/RH, o CREAS deveria possuir no seu quadro de recursos humanos o mínimo previsto, 

formado por doze profissionais das diferentes áreas. Segue agora tabela com indicação do 

previsto na NOB/RH e o quadro profissional vigente no momento (ano de 2018, 1º semestre). 

 

PROFISSIONAL 
MUNICÍPIOS EM GESTÃO PLENA E 

SERVIÇOS REGIONAIS 
CREAS 

Coordenador 1 1 

Assistente Social 2 2 

Psicólogo 2 2 

Educadores sociais 4 0 

Auxiliares Administrativos 2 2 

Estagiários Conforme definição da equipe técnica. 3* 

Advogado 1 1 

Total 12 11 

Fonte:*Representação fornecido por Danielle de Oliveira Almeida, ex-coordenadora do CREAS São Fidélis, através de 

e-mail, no ano de 2016. 

 

Quanto ao quadro de educadores sociais, há de ser feita a ressalva que conforme a 

NOB/RH, a quantidade desses profissionais deve ser proporcional à demanda e ao porte do 

munícipio ou região. Sobre os vínculos de trabalho, segue tabela explicitando-os. 



48 

 

PROFISSÃO VÍNCULO FUNÇÃO 

Assistente Social Servidor Temporário Coordenador (a) 

Assistente Social Servidor Temporário 
Técnico (a) de nível 

superior 

Assistente Social Servidor Estatutário 
Técnico (a) de nível 

superior 

Psicólogo Servidor Temporário 
Técnico (a) de nível 

superior 

Psicólogo Servidor Temporário 
Técnico (a) de nível 

superior 

Advogado Servidor Temporário 
Técnico (a) de nível 

superior 

Profissional de Nível médio Servidor Temporário Educador social 

Profissional de Nível médio Servidor Temporário Educador social 

Profissional de Nível médio Servidor Temporário Técnico de nível médio 

Profissional de Nível médio Servidor Temporário Serviços Gerais 

Fonte:*Representação fornecido por Danielle de Oliveira Almeida, ex-coordenadora do CREAS São Fidélis, através 

de e-mail, no ano de 2016. 

 

A sede de funcionamento do CREAS no município é própria, possui uma sala para a 

coordenação, uma sala para atendimento coletivo, não possui sala para atendimento 

individualizado, sala de espera (onde se faz o primeiro atendimento), três banheiros adaptados 

para pessoas com deficiência, acesso através de rampa, um salão compartilhado com o 

ACESSUAS trabalho, um almoxarifado e uma cozinha. Quando necessário é utilizado o 

transporte da SEMASC. Duas salas possuem ar condicionado, quatro computadores sem 

acesso à internet, linha telefônica própria, armários próprios para arquivar as pastas dos 

referenciados. São cento e sessenta indivíduos e famílias referenciadas com prontuários 

arquivados em pastas próprias e arquivos com chave que garantem o sigilo dessas famílias e 

indivíduos. Cabe ressaltar que o serviço social não possui arquivo próprio, o mesmo é 

compartilhado com os demais profissionais que atuam na instituição. 

O CREAS é composto de duas assistentes sociais, que atuam com o trabalho técnico-

operativo, (uma ressalva aqui para a articulação teórica-metodológica e ético-política) 

realizando visitas domiciliares, entrevistas, encaminhamentos, relatórios, orientações, 

acompanhamentos, entre outros. 

O exercício da profissão do assistente social na contemporaneidade, se caracteriza por 

seus eixos de trabalho que são o conhecimento teórico-metodológico, o compromisso ético-
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político e capacidade técnico-operativa. Estas devem se situar no desempenho das funções do 

assistente social, como a socialização de informações referentes aos direitos dos usuários, a 

elaboração de parecer social, entre outros (IAMAMOTO, 2005).  

 

Tal perspectiva reforça a preocupação com a qualidade dos serviços 

prestados, com o respeito aos usuários, investindo na melhoria dos 

programas institucionais, na rede de abrangência dos serviços públicos, 

reagindo contra a imposição de crivos de seletividade no acesso aos 

atendimentos. Volta-se para a formulação de proposta (ou contrapropostas) 

de políticas institucionais criativas e viáveis, que alarguem os horizontes 

indicados, zelando pela eficácia dos serviços prestados. Enfim, requer uma 

nova natureza do trabalho profissional, que não recusa as tarefas socialmente 

atribuídas a esse profissional, mas lhe atribui um tratamento teórico-

metodológico e ético-político diferenciado. (IAMAMOTO, 2005, p. 80) 

 

  

 O exercício profissional do assistente social se consolida em meio a uma rede de 

situações complexas que sustentam a sociedade contemporânea. O contexto do 

neoliberalismo, a atual configuração de reestruturação do capitalismo e a redução dos 

investimentos por parte do Estado em serviços públicos, são algumas das características da 

sociedade atual (IAMAMOTO, 2005). Souza e Azeredo (2004), afirmam que com todas essas 

transformações que vem ocorrendo, a sociedade tem convivido com um crescente índice de 

desemprego, desigualdade, exclusão social, reflexo do modelo neoliberal que se alicerça na 

precarização das relações de trabalho. Diante deste contexto é colocado para o assistente 

Social, novas demandas na sua atuação profissional. Isso acaba caracterizando exigências ou 

comportamentos que vêm atender a uma sociedade que se torna cada vez mais excludente. Os 

profissionais têm que fazer o possível para se ajustar a essa nova ordem. 

Para que o assistente social possa desenvolver uma prática profissional competente, 

foram apontadas três dimensões, que tem por objetivo superar os desafios do serviço social na 

atualidade, logo o assistente social deve dominar cada uma delas. Cabe mencionar que essas 

dimensões tratam-se de uma articulação entre teoria e pratica, investigação e intervenção, 

pesquisa e ação, ciência e técnica, sendo essas afirmações de Souza (2008) em seu texto e ele 

as caracteriza como: A dimensão Teórica- metodológica, traz implicações em que o 

profissional deve estar por dentro da realidade e das demandas dos seus usuários, mas através 

de estudos mais abrangentes, segundo seu contexto histórico, com embasamentos teóricos, 

fugindo do senso comum e das aparências, criando formas efetivas de transformar a realidade 

desse usuário, mas respeitando suas especificidades. 
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A dimensão Ético-política nem sempre esteve visível na prática profissional. O debate 

sobre essa dimensão teve seu início no momento em que aconteceu o movimento de 

Renovação do serviço social na direção da ruptura. O debate tem dois sentidos, negação do 

caráter apolítico e neutro e a afirmação do compromisso com as classes subalternas, 

criticando o conservadorismo (SOUZA, 2008). 

Logo, concluiu-se que o assistente social não pode ser neutro, ela deve se posicionar 

politicamente diante da realidade, para intervir nela, e assim ter consciência de qual é a 

direção a ser seguida. Cabe ressaltar que, estudar e conhecer o código de ética profissional é 

fundamental para atuação do assistente social (SOUZA, 2008). 

Na dimensão Técnico - operativa, o assistente social objetiva conhecer e apropriar-se 

do conjunto de habilidades técnicas para o melhor atendimento da população usuária e 

respeitando as exigências das instituições contratantes. Se o profissional for conhecedor da 

realidade social e institucional irá garantir uma boa qualidade do serviço que está prestando, 

no qual atuará geralmente, como um mediador de tensões, pois a todo momento lhe é imposto 

demandas de formas contraditórias, provenientes dos conflitos entre empregadores e 

trabalhadores (SOUZA, 2008). 

O profissional de Serviço Social deve buscar uma formação competente, deve ter 

como alicerce essas três dimensões da profissão, as dimensões ético-políticas, teórico-

metodológicas e técnico-operativo. Desta forma o assistente social quando se inserir em um 

espaço de trabalho vai exercer seu trabalho com excelência e a partir daí buscar a melhor 

maneira de mobilizar seus usuários e consequentemente buscar novas competências para tal 

processo. 

De acordo com Oliveira (2007), uma prática competente também deve ter como norte 

a garantia dos direitos a seus usuários. A Constituição Federal de 1988 em vários capítulos 

prevê e assegura os direitos sociais. No capítulo da Seguridade Social reconhece e afirma a 

Assistência Social como política pública de direito, e se torna um avanço imensurável no 

reconhecimento e enfrentamento das desigualdades sociais e na garantia dos mínimos sociais, 

protegendo e vigiando os direitos de cidadania e dignidade. O desafio da Assistência Social, 

enquanto política pública brasileira de proteção social é garantir através de seus benefícios e 

serviços condições para a cidadania de seus usuários. A Lei Orgânica da Assistência Social - 

LOAS trouxe em seu bojo normativo a garantia de direitos, para a população que passa por 
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situações de pobreza e vulnerabilidade social. As instituições de assistência social devem 

assumir o compromisso e buscar formas para potencializar os serviços oferecidos, como 

forma de resgate da sua população usuária. 

Basicamente o CREAS atende a famílias e indivíduos que vivenciaram violações de 

direitos. A classificação dos referenciados é feita conforme perfil de situação na qual estes se 

enquadram, de forma que há as seguintes classificações para organização do trabalho: PAEFI, 

Medida socioeducativa, Idoso, Deficiente, Homem, Criança e adolescente, Abuso sexual, 

Mulher. (BRASIL, 2007) 

Sendo assim, são atendidos casos de violência psicológica ou física; exploração 

sexual; trabalho infantil; situação de rua; discriminação em decorrência de orientação sexual, 

raça ou etnia; abuso sexual; pessoas com deficiência; negligência ou abandono; idosos 

afastados do convívio familiar e medida socioeducativa. Nessas situações enquadram-se os 

respectivos vitimizados com a violação de direitos, sendo homem, mulher, criança, 

adolescente ou idoso (BRASIL, 2007). São atendidos casos ocorridos em todo município, da 

zona urbana a rural, e tomando como exemplo o Censo SUAS 2013 CREAS, pode-se 

identificar que muito raramente são atendidas pessoas de outros municípios, no ano de 2012 o 

quantitativo nesse quesito foi zero. Sendo assim, pode-se afirmar, conforme dados do 

relatório, que a população atendida é referente ao município sede do CREAS, São Fidélis. 

As ações do CREAS são desenvolvidas a partir da potencialização dos serviços ali 

ofertados, sendo esses alguns dos previstos na Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais. Dentre esses serviços previstos, exclui-se da lista o Serviço Especializado 

em Abordagem Social que não é efetuado devido ao fato de não possuir Serviço de 

Abordagem referenciado a este CREAS. Inclui-se e também o Serviço de Enfrentamento à 

Violência Sexual contra crianças e adolescentes e o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI) (BRASIL, 2011). 

Além da manutenção dos objetivos e metas inerentes a cada um dos serviços 

supracitados, do premente desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar afinado e 

pertinente ao enfrentamento das situações atendidas, há a realização de reuniões de equipe 

(internas, de gestão e com a rede socioassistencial de apoio) a fim de identificar 

insuficiências, rever formas de intervenção e metodologias de trabalho, planejamento de ações 

e estudos temáticos regulares.  
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De acordo com as Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (2011, p.97): 

 

O trabalho social especializado desenvolvido no CREAS com as famílias e 

indivíduos requer profissionais habilitados e com perfil apropriado. Os 

profissionais precisam ter um conjunto de conhecimentos e habilidades que 

sejam compatíveis com a natureza e com os objetivos dos serviços ofertados 

pelo CREAS, bem como com as atribuições pertinentes. 

 

 

Dentre as ações empreendidas, destacam-se: a acolhida; escuta; atendimentos 

psicossociais; orientações sócio jurídicas; realização de visitas domiciliares; entrevistas; 

orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; orientação sócio familiar; 

referência e contra referência; apoio à família na sua função protetiva; acesso à documentação 

pessoal; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; articulação da rede de 

serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais; 

articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 

estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização e fortalecimento do convívio e de 

redes sociais de apoio (BRASIL, 2007). 

Quanto aos planos de ação do equipamento são delineados a partir do amadurecimento 

gradual das discussões acima descritas e implementados no cotidiano das intervenções 

profissionais. 

A profissional que concedeu a entrevista exerce a função de assistente social na 

instituição, possui ensino superior completo, especialização em gestão pública de saúde e é 

Mestre em Políticas Sociais. Ela relata que as principais atividades que realiza na instituição é 

a orientação ao público alvo, o acompanhamento de todos os assistidos que estejam passando 

por alguma situação de violação de direitos e que, no caso dos adolescentes em cumprimento 

de medidas socioeducativas, a orientação se estende também ao núcleo familiar desse 

adolescente. Quanto aos recursos necessários para se realizar um bom trabalho na instituição, 

ressalta que a boa atuação profissional depende inicialmente de recursos humanos, que a 

equipe multiprofissional deve estar composta adequadamente, pois isso irá incidir diretamente 

no desenvolvimento do trabalho. O trabalho interdisciplinar aponta o conjunto de diversas 

áreas do conhecimento, que procuram seguir um mesmo objetivo. Durante a execução do 

projeto de pesquisa e a observação do campo de estágio conclui-se que a atual formação da 

equipe do CREAS, se enquadra melhor na considerada equipe multidisciplinar. 
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Tavares et. al. (2012), coloca que a multidisciplinaridade: 

 

[...] consiste em um conjunto de disciplinadas estudadas de maneira não-

linear entre si. Esse processo objetiva a construção de um conhecimento 

sólido e não correlato, permitindo assim um conhecimento não 

especializado, porém mais polivalente e eclético.  

 

 

Seguindo com os recursos necessários para a atuação profissional na instituição, 

destaca a necessidade de dispor de recursos materiais. A esse respeito à entrevistada ressalta 

no que concerne à infraestrutura do local: “logo que entrei na instituição teve uma mudança 

de sede, a anterior era inadequada, e está no meu ponto de vista também ainda é, mas um 

pouco melhor do que a anterior” (ASSISTENTE SOCIAL, abr., 2016
11

). 

De acordo com a lei 12.435 de 6 de julho de 2011 que dispõe sobre a organização da 

Assistência Social, em seu artigo 6 D, discorre que as instalações do CREAS devem ser 

compatíveis com os serviços nele ofertados, com espaços para trabalho em grupo e ambientes 

específicos para recepção e atendimento reservado. Considerando a infraestrutura da atual 

sede da instituição, não é essa a realidade com a qual nos deparamos, na verdade está muito 

longe do adequado. 

A equipe atual do CREAS atualmente corresponde à equipe mínima exigida. Ela é 

composta por dois assistentes sociais, um advogado, dois psicólogos, uma coordenadora e 

dois administrativos. Analisando que a instituição trabalha da chamada forma “porta aberta”, 

faz acompanhamento dos já usuários, recebe diversos encaminhamentos de outras instancias e 

ainda recebe demanda espontânea essa equipe está sendo insuficiente para responder a toda 

essa demanda. 

Para saber um pouco mais sobre a instituição, questionamos a respeito da existência de 

parceria com outros equipamentos e como funciona essa parceria. Segundo relatos, existe uma 

parceria, porém, de natureza informal, na medida em que os casos são tratados, vai surgindo à 

necessidade de articulação com outras esferas da assistência e de outros serviços.  

                                                 
11

 Seguindo alguns instrumentos e técnicas do processo de trabalho, a pesquisa seguiu um processo empírico, 

através de entrevistas semiestruturadas direcionadas a equipe do CREAS do Município de São Fidélis/RJ optou-

se por referir aos profissionais entrevistados como (ASSISTENTE SOCIAL, abr., 2016), como forma de 

resguardar a identidade desses profissionais do CREAS São Fidélis, assegurando seu anonimato. 
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A rede de assistência social no âmbito do município de São Fidelis é composta por 

dois CRAS, serviços de fortalecimento de vínculos e convivência (essas bastante interessantes 

e dinâmicas, por conta da proximidade com os sujeitos e o meio em que vivem), um CREAS 

e junto à secretária de assistência funciona a coordenação do programa bolsa família. Essa é a 

rede formal de assistência social do município. Pensando a rede para além da política de 

assistência, o CREAS também se articula com os serviços de saúde, como os postos de saúde 

que estão implantados em cada bairro da cidade ou em cada distrito do município, a secretaria 

de saúde e o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - (esse é um grande parceiro de atuação 

do CREAS no acompanhamento de medida socioeducativa, mas isso será exposto no decorrer 

do capitulo), e também se articula com os serviços de educação.  

A consolidação da ação em rede na assistência social ocorreu com a reformulação da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e da Norma Operacional Básica (NOB), 

quando foi criado o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). De acordo com a 

NOB/SUAS (2005, p. 94): 

 

[...] a rede socioassistencial é um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, que ofertam e operam benefícios, serviços, 

programas e projetos, o que supõe a articulação entre todas estas unidades de 

provisão de proteção social. 

 

 

No caso dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, a articulação 

com a rede de educação é de extrema importância para verificação de frequência e rendimento 

escolar. 

Para Martins et. al. (2005), considerando que a liberdade assistida é uma medida 

socioeducativa que busca eficácia em educar os adolescentes, ainda há uma necessidade muito 

grande de se preparar os profissionais e as escolas responsáveis pelo processo de readaptação 

social dos adolescentes submetidos a esse tipo de medida. 

O adolescente no cumprimento de medida precisa frequentar alguma unidade de 

ensino e segundo relatos da entrevistada a maioria dos casos dos adolescentes que cometem 

atos infracionais, estão vinculados a uma defasagem de escolaridade em relação à idade que 

eles tem, porém ao invés de procurar estímulos para que o adolescente se matricule no ensino 

regular, para manter uma rotina, aproveitar a disciplina que a escola regular exige, se permite 
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que o adolescente se matricule na educação de jovens e adultos ou no ensino avançado, onde 

o aluno só vai a unidade para fazer as provas. 

Podemos apontar esse tipo de situação, descrita acima, como um ponto negativo no 

processo de socioeducação do adolescente que cometeu um ato infracional e hoje cumpre 

medida socioeducativa. De acordo com o artigo 119 do ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente - são atribuições legais do orientador dos adolescentes em cumprimento de 

medida – supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente (MEZZOMO, 

2008). A experiência e vivencia do campo de estagio, tem indicado que, o aproveitamento e o 

rendimento escolar raras vezes são mencionados durante o acompanhamento dos adolescentes 

em cumprimento de medida. Logo concluímos que, o acompanhamento de rendimento escolar 

que é previsto no ECA, mas não acontece na prática, ele se torna somente um protocolo a ser 

cumprido. 

No CREAS, no período em que a pesquisa foi realizada, não existia nenhum trabalho 

desenvolvido com os adolescentes em cumprimento de medida e nem suas famílias. A 

entrevistada nos expos o seguinte:  

 

[...] existe proposta de se implantar essa, essas ações mais especificas 

voltadas para a família, porque a gente percebe também que assim essas 

famílias em algum momento tiveram uma deficiência se é assim que eu 

posso nomear, na condução nesse processo de desenvolvimento desses 

sujeitos, crianças e adolescentes, mas analisando o contexto de vida eles 

também esses pais também tiveram alguma situação de privação no seu 

desenvolvimento como pessoa. Então assim são problemas que vem se 

arrastando de geração para geração é e assim então a instituição tem a 

obrigação de fazer isso... (ASSISTENTE SOCIAL, abr., 2016) 

 

 

Porém, no segundo semestre de 2017, a instituição juntamente com a sua equipe 

profissional, abraçou o projeto de intervenção
12

, elaborado pelas estagiárias, Jéssica de Souza 

Lopes, Tamiris Lopes de Assis e Valcimara Vacciana Ferreira dos Santos Gonçalves, a partir 

de uma proposta da disciplina de Estágio em Serviço Social V sob a orientação da Prof.ª Dr.ª 

Rosany Barcellos de Souza (APENDICE 1). Podemos afirmar que a ideia do projeto surgiu 

após observarmos no campo de estágio, em especial, os atendimentos direcionados aos 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, podemos notar que não tem 

                                                 
12

 Cabe ressaltar que o projeto de intervenção descrito acima, consta no Plano Municipal de Assistência Social 

2018-2021, do município de São Fidélis/RJ, como principal projeto do CREAS. 
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havido muito sucesso no que concerne ao aproveitamento das propostas direcionadas aos 

jovens no cumprimento dessas medidas, seja ela PSC (Prestação de Serviço à Comunidade) 

ou LA (Liberdade Assistida). 

Esse projeto de intervenção, tem como objetivo geral, buscar a efetiva participação 

familiar e dos adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa junto ao CREAS no 

município de São Fidélis/RJ, nas reuniões junto à equipe para a problematização da situação 

das medidas e seus papeis diante dessas. Bem como objetivos específicos que buscam, 

promover reuniões com a equipe técnica do CREAS para construir coletivamente estratégias a 

serem efetivadas nas reuniões, promover reuniões com os pais/responsáveis e adolescentes em 

cumprimento de MSE, a fim de trabalhar o fortalecimento dos vínculos familiares, construir 

conhecimento acerca das condições de vida e sobrevivência dessas famílias para fundamentar 

os debates em grupo e individualmente e conhecer a rede de serviços sócio assistenciais do 

município, construindo um diálogo com o mesmo, para encaminhamentos necessários que 

emerjam das famílias dos jovens assistidos. 

A equipe e principalmente as assistentes sociais da instituição, entenderam a 

necessidade do investimento em projetos, reuniões de grupos visando o fortalecimento de 

vínculos familiares, assim como, trabalhos direcionados a destacar a importância do 

cumprimento da medida socioeducativa e do aproveitamento das ações a ele propostas, a fim 

de despertar sua consciência e crescimento pessoal. Atualmente, o projeto está firmado no 

Plano Municipal de Assistência Social de São Fidélis, como o projeto da instituição CREAS. 

De acordo com a entrevistada, em sua maioria, o perfil dos jovens que cumprem 

medida socioeducativas, é oriundo de famílias da classe trabalhadora, mais empobrecida, sem 

vínculo formal de trabalho. Outra característica importante é que em geral, essas famílias são 

chefiadas por mulheres, pelas mães. Verificou-se também que há baixa escolaridade tanto dos 

pais quanto dos adolescentes, o contato com a figura paterna na maioria das famílias é 

“inexistente ou precário”. Há relatos de diversos conflitos familiares que podem ter relação 

com as privações que essas famílias sofreram ou sofrem. Outro dado relevante é que a maioria 

dessas famílias vive em áreas periféricas, sem nenhuma infraestrutura ou com uma 

infraestrutura inadequada. 
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Portanto, percebe-se que os jovens em cumprimento de medidas e suas famílias se 

encontram em situação de vulnerabilidade social, estão em meio a uma pluralidade de 

manifestações das desigualdades sociais. Yazbek  (2008a) diz que:  

 

[...] 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. (YAZBEK, 2008, p.19) 

 

 

Ainda sobre o perfil do adolescente em cumprimento de medida, observa-se que 

muitos estão envolvidos com o uso de álcool e outras drogas. E os profissionais que trabalham 

na instituição tem sempre o cuidado de observar essa demanda para encaminhar para 

atendimento especializado, aí entra a parceria já mencionada com o CAPS, mas antes de 

realizar o encaminhamento, os profissionais já realizam um trabalho de intervenção para 

fomentar com o adolescente a necessidade e o desejo de se tratar. 

Durante todo estudo bibliográfico não se observou nenhuma orientação partindo do 

ECA ou de outro setor, quanto as atividades que serão desenvolvidas pela instituição, com o 

adolescente em cumprimento de medida, mas acredita-se que a realização de atividades 

coletivas, por exemplo, voltadas para reflexão sobre a condição que os fez chegar a situação 

em que estão, seria bastante produtivo para o êxito da medida socioeducativa. 

Quanto à participação do núcleo familiar no cumprimento da medida, essa 

participação é descrita como “peculiar a cada família”. Existem casos em que as famílias 

participam ativamente e comparecem de “boa vontade” sempre que são solicitadas e outros 

casos em que as famílias se mostram, podemos dizer que “rendidas” na situação. Famílias que 

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

jovens. A entrevistada relata um caso em que um jovem compareceu a instituição por 

obrigação, fez questão de se mostrar insatisfeito o tempo todo e nas palavras dela “ele não 

conseguiu alcançar o que a medida estava tentando propiciar para ele, infelizmente é um 

possível reincidente...” (ASSISTENTE SOCIAL, abr., 2016) 

De maneira geral, podemos concluir que as famílias dos adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa, em algum momento passaram ou passam por alguma situação de 
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conflito e de privação e isso reflete no comportamento tanto dos adolescentes quanto das suas 

respectivas famílias. Nos casos em que a entrevistada está acompanhando atualmente na 

instituição aos quais tivemos a oportunidade de observar alguns atendimentos, é possível ver 

que existe uma relação amistosa de afeto, mesmo por parte do adolescente para com seu 

responsável, e isso influencia no apoio e no cuidado desse responsável para com esse jovem, é 

uma presença que se torna positiva para que esse jovem reflita e não volte a cometer um ato 

infracional. Já no outro caso, a relação familiar é tão conflituosa que não se pode mensurar ao 

certo o nível de afeto que existe entre eles, e isso se reflete no conturbado andamento do 

cumprimento de sua medida. 

Diante de tudo que foi observado, pesquisado, podemos considerar que o processo de 

cumprimento de medida socioeducativa é complexo. Envolve o interesse do adolescente em 

se ressocializar, o empenho da equipe multiprofissional e principalmente dos assistentes 

sociais que convivem diariamente com os adolescentes. Não podemos nos esquecer da 

participação da família, e da instituição, que muitas das vezes são culpabilizadas pelo não 

sucesso da aplicação da medida, ou até mesmo pela reincidência do adolescente. Mas 

podemos indicar que o apoio da família e o empenho dos profissionais da instituição que 

acompanham o adolescente, são de extrema importância para o sucesso da reabilitação dos 

mesmos. Lógico que isso tem que ser em conjunto com o empenho e a vontade do próprio 

jovem. 

Porém, não podemos deixar de mencionar que em sua grande minoria, a aplicação da 

medida socioeducativa é bem-sucedida. Isso devido a uma combinação de fatores, falta de 

expectativa do próprio adolescente, falta de entendimento e apoio do núcleo familiar, falta de 

estrutura das instituições (recursos materiais, físicos, estruturais e financeiros), falta de 

empenho por parte dos profissionais das instituições que apoiam e executam as medidas e 

escassez de ações efetivas do serviço (CREAS). 

Necessário se faz compreender que entre os limites da punição e proteção social, o 

cotidiano do adolescente que está em conflito com a lei segue seu ritmo próprio, 

culturalmente construído em valores e vivencias historicamente constituídas. O olhar 

qualificado do assistente social para os enredos de vida desse sujeito e de sua família em 

muito pode contribuir para a experiência da cidadania. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nessa monografia, partimos da discussão a respeito da produção de vulnerabilidades 

no contexto da segregação socioespacial e residencial. Ao apropriar-se de um determinado 

espaço, estamos exercendo uma relação de poder, no sentido de dominar determinado lugar e 

ter a posse do mesmo dentro de seus respectivos limites e fronteiras. Ao demarcar um 

território, se está delimitando a posse daquele local. Tal processo é considerado uma 

demarcação política ou jurídica e a fonte de recursos que aquele local proporciona refere-se à 

demarcação econômica daquele grupo que ali vive. 

O movimento de fragmentação do espaço urbano que é conhecido como segregação 

socioespacial está relacionado com o processo de divisão econômica e cultural das classes 

sociais, onde aqueles que têm condições financeiras frequentam ou residem em locais, com 

infraestrutura disponível e consequentemente com qualidade de vida e a população mais 

pobre passa a residir em áreas mais afastadas, de difícil acesso, com pouca ou nenhuma 

infraestrutura e, portanto com baixa qualidade de vida, refletida por falta de saneamento 

básico, espaços de lazer, pavimentação, atendimento médico, escolas de boa qualidade, o 

transporte público é precário, entre outros problemas (NEGRI, 2008). 

Nesse contexto, nos deparamos com outro tipo de segregação conhecida como 

Segregação Residencial, que de acordo com Flores (2006) é muito comum encontrar esse tipo 

de segregação, nos espaços urbanos, há uma separação territorial, desigual e fragmentada, a 

população se aglomera de acordo com o seu poder aquisitivo. O processo de segregação 

residencial cria uma divisão territorial, que tende a formar uma unidade de acordo com a 

classe social da qual faz parte, onde as de mesmo padrão econômico e social tendem a residir 

nos mesmos locais. 

Nesse momento, chegamos ao complexo problema da exclusão social e da 

vulnerabilidade, em que vivem diversas crianças e adolescentes que moram em áreas 

segregadas e em meio à pobreza. Assim, uma pessoa na situação de vulnerabilidade social, 

pode ser considerada desprotegida socialmente, economicamente, pelo poder público, às 

vezes pela própria família, está sujeito aos mais diversos problemas por não dispor de recurso 

e não ter a assistência devida. As pessoas que estão expostas a essa situação, vivem uma vida 

precária, com dificuldade de acesso a saúde, educação. 
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Quando os jovens estão em meio a espaços segregados e vulneráveis, onde as 

oportunidades e condições de vida são precárias ou escassas, eles se deparam com a situação 

de risco social, e é nesse momento que estão mais suscetíveis a criminalização. Um dos 

grandes consensos na tentativa de explicação da criminalidade é a sua associação com a 

pobreza. Tanto para a população em geral como para alguns analistas, são as condições de 

pobreza e marginalidade que causam o crime. (ALMEIDA, 2011) 

A trajetória dos adolescentes que cometem ato infracional é marcada por uma sucessão 

de faltas e de exclusões (CASTRO, 2006). Esses adolescentes nascem e vivem em condições 

de pobreza e passando por diversas privações, a família não tem condições de oferecer 

melhores condições de vida, o poder público é omisso a sua situação e ele acaba 

desenvolvendo suas concepções e formas de pensar, em meio a esse emaranhado de 

circunstâncias que não o deixa ter uma perspectiva de vida de caráter positivo.  

Sobre o ato infracional Volpi (2005) destaca o que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) define por ato infracional a “conduta prevista em lei como contravenção 

ou crime. A responsabilidade pela conduta descrita começa aos 12 anos” (VOLPI, 2005, 

p.15). O adolescente infrator é considerado como uma categoria jurídica, sujeito de direitos e 

alvo de proteção integral, até mesmo no seu processo legal, mais passível de sofrer as sanções 

pelos seus atos. 

De acordo com o disposto no ECA, as sanções aplicadas aos adolescentes que 

cometeram ato infracional, são consideradas medidas socioeducativas, Mezzomo (2008), 

afirma que essas medidas se configuram como resposta a prática de um delito, porém elas não 

apresentam um caráter punitivo, mas predominantemente educativo. O adolescente que 

comete ato infracional, através de determinação judicial, é responsabilizado e submetido ao 

cumprimento de medida socioeducativa. Essas, por sua vez, devem contribuir de maneira 

pedagógica, fazendo com que o adolescente tenha acesso a direitos e contribuam para 

mudanças de valores sociais e pessoais. O ECA discorre a respeito das medidas 

socioeducativas de prestação de Serviço à Comunidade (PSC), Liberdade Assistida (LA), do 

Regime de Semiliberdade e da Internação. 

De maneira geral, podemos concluir que o adolescente passa por uma série de 

conflitos e privações, antes de cometer o ato infracional, e quem sabe ao longo de toda sua 

vida, e isso não tem como não refletir no comportamento e na formação tanto dos 



61 

 

adolescentes quanto das suas respectivas famílias. A partir do momento em que esses 

adolescentes cometem um ato infracional, passam a ser vistos como criminosos pela 

sociedade em geral, e apesar de ter toda uma legislação para que a sua pena seja de caráter 

educativo e não punitivo, através das medidas socioeducativas, não é bem essa realidade que 

encontramos, em sua grande minoria, a aplicação da medida socioeducativa é bem-sucedida.  

A partir da experiência vivida no campo de estagio, o CREAS no município de São 

Fidélis/RJ, e do projeto de pesquisa realizado no primeiro semestre do ano de 2016, elaborado 

a partir de uma proposta da disciplina de Pesquisa em Serviço Social sob a orientação do Prof. 

Dr. Carlos Antônio de Souza Moraes, nessa mesma instituição, surgiu o interesse em explorar 

e buscar conhecimento sobre o campo das medidas socioeducativas. O que leva um 

adolescente a cometer um ato infracional, como fica a família durante esse processo de 

cumprimento da MSE, e mais profundamente sobre o trabalho realizado pelo assistente social 

com os adolescentes em conflito com a lei. 

Desta forma, neste estudo buscamos refletir sobre quais as dificuldades e quais são as 

atribuições do assistente social nesse processo, uma vez que nosso interesse se justifica a 

partir da percepção de não encontramos muitos estudos voltados especificamente para esse 

tema. Porém ele se faz muito importante, para compreender melhor essa realidade do 

adolescente em conflito com a lei, desmistificar o que há por trás do ato infracional, entender 

o seu âmbito familiar, e principalmente analisar quais os métodos utilizados pelo profissional 

de Serviço Social no processo de cumprimento da medida socioeducativa. 

Neste mesmo movimento, é relevante afirmar que o estudo procurou contribuir para 

um maior enriquecimento e aprimoramento do assunto tratado, por meio do aprofundamento 

do conhecimento proposto a partir das vivências dos adolescentes e seu respectivo 

acompanhamento familiar, para que assim, haja uma maior compreensão e análises das 

demandas vivenciadas pelos assistentes sociais que atuam no CREAS no município de São 

Fidélis, no processo de cumprimento de medidas socioeducativas pelos adolescentes que 

cometeram ato infracional. 

Nossa pretensão com esse estudo, nunca foi de esgotar as possibilidades de análise do 

tema, mas caracterizar o trabalho do assistente social, quais são suas reais atribuições ao 

exercer esse trabalho, o que é de sua responsabilidade, o que é de responsabilidade da 

instituição CREAS, do restante da equipe técnica, do poder público e do adolescente e de sua 
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família. Nosso objetivo foi o de buscar esclarecer e compreender a realidade do Serviço 

Social e Medidas Socioeducativas diante a um Estudo sobre o Trabalho do Assistente Social 

junto aos Adolescentes em Conflito com a Lei no CREAS de São Fidélis/ RJ, possibilitando 

analisar a participação do núcleo familiar e o trabalho da equipe CREAS no acompanhamento 

social a adolescentes durante o cumprimento de medidas socioeducativas, identificando os 

desafios, limites e dificuldades encontradas na trajetória construída ao longo do processo 

sócio ocupacional do Assistente Social. 

Aspiramos ainda, contribuir com uma problematização acerca de quais, as maiores 

dificuldades enfrentadas no dia-a-dia, do assistente social. A precariedade do seu espaço de 

trabalho, problemas físicos de falta de espaço e privacidade, falta de material básico de 

trabalho como canetas, folhas, computadores, ou ainda uma equipe profissional incompleta. 

Outro problema enfrentado é a dificuldade de aproximação com os adolescentes e a falta de 

apoio da família, a falta de interesse dos adolescentes em participar do processo de 

cumprimento medida socioeducativa que lhes foi determinada. A dificuldade de se implantar 

um projeto na instituição voltado para esse público também é visível. A respeito desses 

profissionais que atuam com o cumprimento da medida socioeducativa, vemos ainda duas 

possibilidades. A primeira, quando os profissionais têm a possibilidade de se empenhar e 

fazer um trabalho melhor, porém não estão dispostos ou capacitados. E a segunda, quando os 

profissionais querem desempenhar um trabalho melhor, mas estão afundados em práticas 

burocráticas, com sobrecarga de serviço e não conseguem desempenhar sua função de 

promover mudanças efetivas na vida desses adolescentes. 

Portanto, após todas as análises descritas ao longo do estudo, chegamos a percepção 

de que, é necessário que haja maior investimento e apoio para com os adolescentes que 

cometem ato infracional, assim como, trabalhos direcionados a destacar a importância do 

cumprimento da medida socioeducativa e do aproveitamento das ações a ele propostas a fim 

de despertar sua consciência e crescimento pessoal. Também é necessário, que haja maior 

apoio e capacitação, para os assistentes sociais e toda equipe técnica que trabalha diretamente 

com esse público. 
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APÊNDICE I 

 

PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

1 - Identificação: 

- Título do Projeto: REFORÇANDO OS LAÇOS FAMILIARES COM JOVENS EM 

CONFLITO COM A LEI 

(Trabalhar com grupos, como forma de potencializar o trabalho desenvolvido pelo CREAS, 

junto aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e seus pais/responsáveis). 

1.2 – Responsáveis: Jessica Lopes (Supervisora: Renata Kelly Maciel da Silva do Amaral), 

Tamiris Lopes e Valcimara Gonçalves (Supervisora: Wanessa Gonzaga de Oliveira) 

1.3 – Instituição Executora: Centro de Referência Especializado de Assistência Social - 

CREAS no Município de São Fidélis/RJ 

 

2 - Justificativa: 

Após observarmos o campo de estágio, em especial, os atendimentos direcionados aos 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, pudemos notar que não tem 

havido muito sucesso no que concerne ao aproveitamento das propostas direcionadas aos 

jovens no cumprimento dessas medidas, seja ela PSC (Prestação de Serviço à Comunidade) 

ou LA (Liberdade Assistida)
13

. As famílias dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa, em algum momento passaram ou passam por alguma situação de conflito e de 

privação e isso reflete no comportamento, tanto dos adolescentes quanto das suas respectivas 

famílias. Ao analisarmos a participação familiar, assim como, a participação dos adolescentes 

nesse processo, observamos que não há uma participação familiar efetiva, porém, destacamos 

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. A família precisa desempenhar o seu papel, para que 

juntamente com a instituição, ocorra a mudança na dinâmica familiar que afeta todos os 

envolvidos, inclusive ao jovem em conflito com a lei. Ao analisar à relação familiar dos 

jovens em conflito com a lei, que segundo as autoras estudadas
14

 e a observação no campo de 

                                                 
13

 As propostas já existentes são: o preenchimento do PIA (Plano Individual de Atendimento) e 

acompanhamento familiar sistemático, porém, a nossa proposta vem contribuir para um trabalho com os 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no que concerne ao melhor aproveitamento das 

atividades realizadas no período da medida e também com os pais\responsáveis respeitando as suas 

particularidades a fim de fortalecer a sua função protetiva da família. ...  
14

 Costa e Souza (2013, p. 280) dizem que “as famílias vivem em contesto de pobreza, os genitores exercem 

profissões pouco valorizadas socialmente e a violência compõe suas histórias de vida”.  
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estágio, percebe-se que a mesma é uma das principais responsáveis pelo comportamento 

infrator
15

 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
16

. 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 através de encontros e atividades
17

 que os façam 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 jovem e da sua família. 

O projeto proposto é de competência do CREAS e está previsto na Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais na página 25, quando fala do Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) que atende Famílias e indivíduos 

que vivenciam violações de direitos, direcionando ações como: “Serviço de apoio, orientação 

e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou 

violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de 

direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para 

o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as 

vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social”.  

 

3 – Problematização teórico-histórica do objeto de intervenção: 

De acordo com as Orientações Técnicas: Centro de Referencia Especializado de 

Assistência Social (2011), o CREAS é uma unidade pública estatal responsável pela oferta de 

                                                 
15

 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. 
16

 O perfil dos jovens que cumprem medida socioeducativa, são oriundos de famílias da classe trabalhadora, 

mais empobrecida, famílias sem vínculo formal de trabalho. Outra característica é que em geral, essas famílias 

são chefiadas por mulheres, pelas mães. Tanto os pais quanto os adolescentes, possuem baixa escolaridade o 

contato com a figura paterna na maioria das famílias é inexistente ou precário. Diversos conflitos familiares que 

podem ter relação com as privações que essas famílias sofreram ou sofrem. Outro dado relevante é que a maioria 

dessas famílias vive em áreas periféricas, sem nenhuma infraestrutura ou com uma infraestrutura inadequada. 

Portanto, percebe-se que os jovens em cumprimento de medidas e suas famílias estão em meio a uma pluralidade 

de manifestações das desigualdades sociais existentes na sociedade. 
17

 Os encontros terão atividades propostas a fim de conhecer as famílias, suas condições de vida e de suas 

relações para que possamos fortalecer nesse núcleo a  função protetiva das famílias diante do conjunto de 

condições que as vulnerabilizam, assim como, está colocado na Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais. 
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orientação e apoio especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus direitos 

violados. Para isso, envolve um conjunto de profissionais e processos de trabalho que devem 

ofertar apoio e acompanhamento especializado. O principal objetivo é o resgate da família, e 

dos direitos violados, potencializando sua capacidade de proteção aos seus membros, 

fortalecendo a autoestima dos indivíduos usuários, e seus familiares, para que haja a 

reinserção dos mesmos na sociedade. 

A instituição oferece proteção social aos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa
18

. Neste serviço, adolescentes e jovens em descumprimento com a lei, ao 

cumprir medida socioeducativa, serão acompanhados pela equipe técnica do CREAS, a fim de 

construir e reconstruir seus projetos de vida, com a finalidade de não retornarem a prática do 

ato infracional. 

Levando em consideração a instituição em que o projeto será desenvolvido, constatou-

se que não há nenhuma atividade que seja direcionada aos adolescentes que cumprem medida. 

A única atividade realizada são os atendimentos individuais para acompanhamento e 

orientação do jovem e de sua família. 

Esses dados foram coletados a fim de subsidiar a elaboração do Projeto de Pesquisa
19

, 

e nos fez observar que as famílias dos jovens que cumprem medida socioeducativa na 

instituição, são da classe trabalhadora, mais empobrecida, famílias sem vinculo formal de 

trabalho. Outra característica importante é que em geral, essas famílias são chefiadas por 

mulheres, pelas mães. Verificou-se também uma baixa escolaridade tanto dos pais quanto dos 

adolescentes. Há relatos de diversos conflitos familiares que podem ter relação com as 

privações que essas famílias sofreram ou sofrem. Outro dado relevante é que a maioria dessas 

famílias vive em áreas periféricas, sem nenhuma infraestrutura ou com uma infraestrutura 

inadequada. Ainda sobre o perfil do adolescente em cumprimento de medida, observa-se que 

muitos estão envolvidos com o uso de álcool e outras drogas. 

                                                 
18

 São medidas aplicáveis a adolescentes envolvidos na prática de um ato infracional. Estão previstas no artigo 

112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual apresenta, de forma gradativa, as medidas a serem 

aplicadas, desde a advertência até a privação de liberdade. Possui um caráter predominantemente educativo e não 

punitivo. 
19

 Esses dados são oriundos do projeto de pesquisa realizado no primeiro semestre do ano de 2016, elaborado a 

partir de uma proposta da disciplina de Pesquisa em Serviço Social sob a orientação do Prof.º Dr.º Carlos 

Antônio de Souza Moraes. 
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Portanto, percebe-se que os jovens em cumprimento de medidas e suas famílias se 

encontram em situação de vulnerabilidade social, estão em meio a uma pluralidade de 

manifestações das desigualdades sociais. Yazbek, (2008a, p. 19) diz que:  

 

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. 

 

 

A trajetória de vida destes adolescentes é marcada por uma sucessão de faltas e de 

exclusões, uma fragilidade das 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). 

A respeito da participação do núcleo familiar no cumprimento da medida, essa 

participação é peculiar a cada família
20

. Existem casos em que as famílias participam 

ativamente e comparecem sempre que são solicitadas e outros casos em que as famílias se 

mostram rendidas com a situação. Famílias que chegam ao ponto de pleitear a atenuação da 

medida, para não ter que se responsabilizar pelos jovens.  

De maneira geral, podemos concluir que as famílias dos adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa, em algum momento passaram ou passam por alguma situação de 

conflito e de privação e isso reflete no comportamento tanto dos adolescentes quanto das suas 

respectivas famílias. Muitas vezes, a família do adolescente é considerada a culpada, pelo ato 

infracional que ele cometeu, “não educou”, “não deu exemplo”, mas não sabemos a causa que 

fez essa família não cuidar desse adolescente, ou se realmente é por falta de cuidado e de 

orientação, que esse adolescente veio a cometer um ato errado. Às vezes, o espaço onde essa 

família se constituiu, representa um espaço de privação, 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 

                                                 
20

 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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muito fragmentada, uma vez que esta 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, não traz no seu seio 

familiar à harmonia e as condições de vida necessárias, para que ela possa ser a propulsora do 

desenvolvimento saudável de seus membros, uma vez que seus direitos estão sendo negados.  

Com isso concluímos que é necessário investimento em projetos, reuniões de grupos 

visando o fortalecimento de vínculos familiares, assim como, trabalhos direcionados a 

destacar a importância do cumprimento da medida socioeducativa e do aproveitamento das 

ações a ele propostas, a fim de despertar sua consciência e crescimento pessoal. 

4 - Objetivo geral:  

Buscar a efetiva participação familiar e dos adolescentes em cumprimento de Medida 

Socioeducativa junto ao CREAS no município de São Fidélis/RJ, nas reuniões junto a equipe 

para a problematização da situação das medidas e seus papeis diante dessas. 

5 - Objetivos Específicos: 

 

5.1 - Promover reuniões com a equipe técnica do CREAS para construir coletivamente 

estratégias a serem efetivadas nas reuniões. 

5.2 - Promover reuniões com os pais/responsáveis e adolescentes em cumprimento de MSE, a 

fim de trabalhar o fortalecimento dos vínculos familiares. 

5.3 – Construir conhecimento acerca das condições de vida e sobrevivência dessas famílias 

para fundamentar os debates em grupo e individualmente. 

5.4 – Conhecer a rede de serviços sócio-assistenciais do município, construindo um diálogo 

com o mesmo, para encaminhamentos necessários que emerjam das famílias dos jovens 

assistidos. 

6 – Procedimentos Operacionais (metodologia):  

O projeto se desenvolverá a partir de Reuniões quinzenais, visando o fortalecimento 

de vínculos familiares, assim como, a problematização, junto a esses sujeitos, da importância 

do cumprimento da medida socioeducativa e do aproveitamento das ações a eles propostas, a 

fim de mobilizar suas consciências para seu papel ativo nesse processo. Estes ocorrerão em 

dois (2) turnos, manhã e tarde, para que não prejudique a vida cotidiana de cada participante. 
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Terá a duração de aproximadamente uma hora, acontecerá sempre no mesmo local e terá o 

mesmo público alvo. 

Para que esse projeto seja desenvolvido, precisamos da participação de toda a equipe 

técnica, com debates direcionados para cada profissional e também pelas estagiárias de 

Serviço Social. Para tal estaremos efetivando reuniões mensais com a equipe técnica do 

CREAS para que possamos construir coletivamente estratégias que serão efetivadas nas 

reuniões com os pais/responsáveis e adolescentes. Os dados acerca das famílias serão 

colocados em um livro Ata aberto exclusivamente para as atividades do Projeto e guardado no 

armário que pertence ao Serviço Social, sistematizados por parentesco com o adolescente 

assistido, assim, como, o bairro, o sexo dos participantes, e a colaboração dos referenciados 

que serão avaliados pela equipe a fim de subsidiar um atendimento específico respeitando a as 

particularidades de cada família. O levantamento da rede será realizado a partir dos dados dos 

referenciados do CREAS de São Fidélis/RJ e o contato com as mesmas para abrir diálogo será 

feito por contato telefônico e também por convite impresso.             

7 - Público alvo:  

Este Projeto está direcionado aos pais/responsáveis e adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa assistidos pelo CREAS no Município de São Fidélis/RJ, assim como 

para a equipe técnica de profissionais dessa instituição. 

 

8 – Metas quantitativas: 

Realizar até o dia 15/12/2016 uma reunião com a equipe técnica do CREAS. Após 

realizaremos uma reunião com os pais\responsáveis e com os adolescentes em cumprimento 

de MSE, sendo uma reunião com cada grupo a cada quinze dias, no período entre os dias 

06/02/2017 ao dia 30/06/2017. 

 

9 – Avaliação e Controle: 

 

O monitoramento será processado ao final de cada etapa da intervenção assim como a 

avaliação dos indicadores de atendimento das metas propostas, focalizando os pontos 

positivos e/ou negativos, que são essenciais para uma análise real e concreta se o projeto está 

de acordo com a sua ideia inicial e sua eficácia. Os principais indicadores analisados serão: a) 

a participação da equipe técnica, b) frequência nas reuniões, c) participação dos 

pais/responsáveis e dos adolescentes. 
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10 - Cronograma: 

 

11 - Recursos:  

 

*Materiais: Lápis, caneta, caderno de anotação, câmera fotográfica, marca texto, marca 

página, impressora, computador, meios de locomoção, celular, livros, textos e internet. 

*Humanos: Estudantes de Serviço Social, profissionais e gestão do CREAS. 

*Financeiros: Os necessários para requisição dos recursos anteriores. 
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13 – Anexos: 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes, RJ, _____/_________/________. 

 

 

              Assinatura do Aluno:___________________________________________________ 
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APÊNDICE II 

 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

Instituto De Ciências Da Sociedade E Desenvolvimento Regional – ESR  

Departamento De Serviço Social De Campos – SSC 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Pesquisa de Graduação: SERVIÇO SOCIAL E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: Um 

Estudo sobre o Trabalho do Assistente Social junto aos Adolescentes em Conflito com a Lei 

no CREAS de São Fidélis/ RJ 

 

A pesquisa em tela seguiu um processo empírico, com objetivo de buscar esclarecer e 

compreender a realidade do Serviço Social e Medidas Socioeducativas diante a um Estudo 

sobre o Trabalho do Assistente Social junto aos Adolescentes em Conflito com a Lei no 

CREAS de São Fidélis/ RJ, possibilitando analisar a participação do núcleo familiar e o 

trabalho da equipe CREAS no acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento 

de medidas socioeducativas, identificando os desafios, limites e dificuldades encontradas na 

trajetória construída ao longo do processo sócio ocupacional do Assistente Social. Para isso, 

utiliza-se do referencial metodológico Entrevista semiestruturada.  

Perguntas direcionadas a Equipe do CREAS do Município de São Fidélis/ R.J. 

SOBRE O PROFISSIONAL 

1- Qual a escolaridade? 

          Ensino Médio                    Ensino Superior: ____________   

          Pós-Graduação: _________________                 Mestrado ____________        

          Doutorado _________              Outros: ___________________ 

2- Qual o cargo que exerce na instituição? 

3- Quais as atividades de cada profissional? 

4- Quais recursos que o profissional mais necessita para trabalhar? 
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SOBRE A EQUIPE 

1 - Como é formada a equipe? 

2 - Existe alguma atividade de aperfeiçoamento para a equipe técnica? 

SOBRE O A INSTITUIÇÃO 

1 - Existe parceria ente os equipamentos? 

2 - Como funciona a parceria com outros equipamentos? 

3 - Fale sobre a rede. 

4 - Quais são os aspectos positivos e negativos da execução da medida? 

5 - A instituição desenvolve algum trabalho com as famílias? 

6 – A aplicação da MSE em sua grande maioria é bem-sucedida? 

SOBRE O USUÁRIO 

1 - Qual o perfil do jovem em cumprimento de MSE na instituição? 

2 - Que atividades são direcionadas aos adolescentes em MSE? 

3 - Como se dá a participação familiar no cumprimento da MSE por parte do adolescente? 

4 - De forma geral, como é a relação entre adolescente e família? 

5 - Existe muita resistência dos usuários nos atendimentos e no processo de acompanhamento 

da MSE? 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Declaro, por meio deste termo, que estou ciente de minha condição de entrevistado (a) 

e a participar da pesquisa de campo referente ao Trabalho de Conclusão de Curso intitulado 

de – Serviço Social e Medidas Socioeducativas: Um Estudo Sobre o Trabalho do Assistente 

Social junto aos Adolescentes em Conflito com a Lei no CREAS de São Fidélis/ R.J. – 

desenvolvido pela Aluna TAMIRIS LOPES DE ASSIS – sob orientação da Professora Ivana 

Arquejada Faes – UFF – PUCG, a quem poderei contatar e consultar a qualquer momento que 

julgar necessário (e-mail: profivanauff@gmail.com). 

Cabe destacar que os objetivos deste trabalho são estritamente acadêmicos, que, em 

linhas gerais busca esclarecer e compreender a realidade da inserção e atuação do Serviço 

Social ao analisar a participação do núcleo familiar e o trabalho da equipe CREAS no 

acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de medidas socioeducativas. 

 Quanto às informações prestadas para compor essa pesquisa, cabe ressaltar que as 

mesmas serão submetidas às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, 

da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde 

(Ministério da Saúde).  

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP).  

 

Campos dos Goytacazes - RJ, ____ de _________________de 2016. 

 

Assinatura do (a) entrevistado (a): ____________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a): ____________________________ 
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