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todos. 
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RESUMO 

  

Esta pesquisa foi desenvolvida na área da Educação com foco nas Medidas 
Socioeducativas implementadas para adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas de meio aberto no município de Angra dos Reis e no município de 
Mangaratiba, ambos municípios fazem parte da Região Costa Verde do estado do Rio 
de Janeiro. Destacamos que é de suma importância avançarmos nos debates e 
pesquisas sobre as Políticas socioeducativas, que por sua vez, atende um público de 
jovens que por várias questões se envolvem em atos infracionais. São grandes as 
necessidades e desafios a serem superados pelas instituições responsáveis pela 
execução das medidas para garantir os direitos dos jovens em conflito com a lei de 
acordo com o Art. 49 do SINASE. Cabe ressaltar que essas medidas são 
eminentemente educativas, ou seja, o processo das atividades realizadas deve ir de 
encontro ao previsto no Art. 100 do ECA, levando “em conta as necessidades 
pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitário”. Neste sentido, a monografia tem como objetivo refletir sobre 
o papel do pedagogo na implementação da política socioeducativa, especialmente de 
meio aberto. 
 
 
Palavras-chave: Adolescentes e Jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas de meio aberto; propostas pedagógicas; bases éticas e política de 
medidas socioeducativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research was developed in the area of Education focusing on Socio-educational 
Measures implemented for adolescents in compliance with socio-educational 
measures of an open environment in the municipality of Angra dos Reis and in the 
municipality of Mangaratiba, both municipalities are part of the district of Rio de 
Janeiro. We emphasize that it is of the utmost importance to advance in the debates 
and research on the Policy for the application of socio-educational measures, which, 
in turn, serves a public of young people who, for various issues, engage in infractions 
and find themselves in the need of repairing their damage to society. In this sense, 
broadening the discussions on the subject, makes public the great needs and 
challenges to be overcome within the system, within an organizational framework of 
the institutions responsible for these measures and that actually ensures the rights of 
young people in conflict with the law according with Art. 49 (SINASE). It should be 
emphasized that these measures are eminently educational, that is, the process of the 
activities carried out must meet with Art. 100 / ECA, taking into account the pedagogical 
needs, preferring those that aim at strengthening the bonds family and community ". 
 
 
Keywords: Adolescents and Youth in compliance with socio-educational measures of 
an open environment; pedagogical proposals; ethical bases and socio-educational 
policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, tem aumentado o número de adolescentes envolvidos em 

atos infracionais. Deste modo, a visão da sociedade em relação a estes jovens está a 

todo momento atrelada a adjetivos como: vagabundos, delinquentes, drogados, dentre 

outros. O que a sociedade não reflete é sobre o histórico social do nosso país, com 

um grande número de pessoas de classe popular, necessitando do Estado para 

garantia de direitos sociais básicos para a sua sobrevivência.   

Essas famílias, em grande parte, não tiveram um planejamento familiar. Isso 

compromete toda a estrutura da família no sentido social, cultural, político e 

econômico. Resultando em um quadro drástico dos jovens que ainda, por não terem 

maturidade o suficiente, envolvem-se em situações de risco e atos ilícitos com o intuito 

de mudar de vida e/ou ajudar a família.  

Em geral, o adolescente é visto como vítima quando ele entra na vida do crime, 

pois são procurados pelos “maiores de idade” para cometer pequenos delitos. Quase 

sempre esse jovem vai se envolvendo cada vez mais, cometendo um ato infracional 

mais grave. 

Sendo assim, o jovem intitula-se como pertencente daquela sociedade, muitas 

vezes recorrendo aos grupos que já se encontram envolvidos com psicoativos e porte 

de armas no intuito de empoderar-se frente as grandes exclusões da sociedade que 

é nítido no Brasil. 

Muitas das famílias desses jovens são desestruturadas, numerosas e 

monoparental. E por fim, vivem em um contexto de falta de garantia dos direitos 

básicos como a saúde, educação e uma política de prevenção que venha contribuir 

com os jovens evitando a sua inserção em uma dita vida marginal.  

Quando esses direitos são violados, corre-se o grande risco de impactos 

maiores de violação de direitos. Nesse sentido, o sujeito pode agir sob influência de 

um conflito psíquico, vítima da pobreza e da criminalidade, violando também os 

direitos de outros. 

Como consequência das condições precárias, esses jovens geralmente se 

encontram à margem da sociedade. Recorrem ao único meio imediato para garantia 

de seus desejos e direitos negados, através da criminalidade. Muitas vezes utilizados 
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por adultos que, por sua vez, os exploram ilicitamente por saber que as medidas 

aplicadas a esses jovens são totalmente diferentes das aplicadas a um indivíduo maior 

de idade. Enquanto aos jovens são aplicadas as medidas socioeducativas, aos 

adultos a Lei de Execução Penal.  

Essa é uma realidade que não pode passar despercebido pelas Políticas 

Públicas, tão pouco pelas Políticas Educacionais. É preciso que as Secretarias de 

Educação, sejam elas Municipais, Estaduais e/ou Federais, junto as Secretarias de 

Assistência Social e os Conselhos Estaduais de Direitos da Criança e do 

Adolescentes, assim como o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA) mantenham o foco em medidas preventivas que possam 

ajudar e/ou amparar os jovens que cometeram qualquer tipo de ato infracional, afim 

de se reestabelecer o convívio do mesmo na sociedade. 

Levando em consideração estas questões, a proposta desta pesquisa é 

compreender a política do sistema socioeducativo de meio aberto implementada nos 

Municípios de Angra dos Reis e de Mangaratiba, e verificar se o referido sistema, 

nesses dois municípios, atendem o previsto no Art.18 e Art. 19 da Lei 12.594/2012 

que aprova o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE),  que tem 

como objetivo avaliar o cumprimento das metas estabelecidas por meio da verificação 

das medidas aplicadas.   

Para tal análise, faz-se necessário realizar uma radiografia a respeito da forma 

como vem sendo executada a medida socioeducativa de meio aberto no Município de 

Angra dos Reis e no Município de Mangaratiba. Compreender quais os profissionais 

estão envolvidos neste trabalho e a forma como se dá o processo de aplicação da 

medida com esses jovens.  

Coube a pesquisa não apenas compreender o papel do Centro de Referência 

Especializada de Assistência Social (CREAS) na aplicação da medida de meio aberto, 

mas também a situação real de cada unidade, pois sabemos que a realidade do 

Programa Socioeducativo em cada cidade vai depender muito do contexto econômico 

e social de cada Município, ainda que a medida (meio aberto) seja a mesma. 

Neste contexto, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) são importantes instrumentos de 

defesa e garantia dos direitos deste público. Cientes dos direitos da criança e do 



12 

 

adolescente, o atendimento deve ser encarado como prioridade absoluta, devido ao 

fato deles não conhecerem suficientemente seus direitos e não terem condições de 

suprir, por si mesmos, suas necessidades básicas, por serem ainda pessoas em 

condição peculiar de desenvolvimento. 

Quanto aos socioeducadores ou agentes responsáveis pela aplicação das 

medidas de meio aberto, o Pedagogo tem um papel importante como qualquer outro 

membro da equipe. Porém, foi possível perceber a ausência e o não reconhecimento 

deste profissional dentro da equipe do CREAS dos Municípios de Angra dos Reis e 

Mangaratiba.  

Reconhecendo o Pedagogo como um dos mediadores das relações sociais, 

educacionais e das medidas socioeducativas, e o quanto ele pode proporcionar de 

forma ética e com qualidade a sua prática na aplicação das medidas, esta pesquisa 

também procurou analisar o papel do Pedagogo dentro do Programa Socioeducativo 

na aplicação da medida socioeducativa de meio aberto.   

Espero que este trabalho possa contribuir com as discussões no âmbito da 

educação sobre um tema tão invisível para sociedade que é o sistema socioeducativo. 

Seguindo nesta direção, este trabalho, em linhas gerais, tem como objetivo 

refletir sobre o papel do profissional pedagogo na execução da política socioeducativa, 

especialmente de meio aberto. 
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CAPÍTULO 1 – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO BRASIL 

 

Pensando brevemente em alguns aspectos históricos do Brasil, desde o século 

XIX, que o quadro de pobreza e desigualdade social é cada vez mais visível no nosso 

país. Neste século, muitas crianças foram deixadas por sua família em roda de 

expostos por não terem condições de mantê-las ou eram deixadas ali por mulheres 

que tiveram “relacionamentos ditos ilícitos”, não podendo criá-los. Outras eram 

abandonadas a sua própria sorte nas ruas.  

Dentro da conjuntura social brasileira do século XIX, surge a reflexão de 

abandono das Políticas Públicas quanto a essas crianças, pois era a Câmara a 

responsável pela criação dos enjeitados, mas a realidade vista, era outra, haviam 

falhas e ilegalidade no cumprimento de amparo aos expostos. Neste período, não 

havia uma preocupação com a integridade moral, física e psíquica dessas 

crianças/adolescentes.  

Ao longo dos anos foram aprovados decretos, declarações, criada instituições, 

como, por exemplo, o “Decreto nº 1.313”, que determinava a idade mínima de 12 anos 

para o trabalho; criação do “Primeiro Juizado de Menores”, onde Mello Mattos foi o 

primeiro juiz de Menores da América Latina; “Código de Menores”, o primeiro 

documento legal, promulgado no Brasil para população com menos de 18 anos de 

idade; criação do “Serviço de Assistência ao Menor - SAM” que tinha como objetivo 

garantir a proteção da criança e do adolescente quanto a exploração ao trabalho 

infantil.  

A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) e as correlatas 

Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor (FEBEM) foram criadas com o objetivo 

de formular e implantar a Política Nacional do Bem-Estar do Menor. Tal “Bem-Estar” 

era um discurso ideológico, por se ter no real, uma prática autoritária e repressiva, 

quase sempre seguida da linha do governo militar. 

Ainda que com todas as leis citadas acima e muitas outras, havia a necessidade 

de um documento por lei mais profundo sob a garantia dos direitos do público infanto-

juvenil.  

A Constituição Federal de 1988 representa um importante marco na garantia 

de direitos, inclusive, das crianças e dos adolescentes, quando em seu Art. 5º afirma 
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que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. 

Outro marco importante, considerado um grande avanço em termos legais, é o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) promulgado através da Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990, que contribui na garantia sobre a “proteção integral à criança e 

ao adolescente”. Em lei, o Estatuto assegura ao público infanto-juvenil o gozo aos 

direitos a educação, saúde, proteção, a liberdade, ao respeito (integridade física, 

moral, imagem, etc.), a convivência familiar e comunitária, a informação, cultura, lazer, 

dentre outros direitos garantidos, dispostos no Art. 4º (BRASIL,1990). Assim, a 

garantia destes direitos envolve também os adolescentes em conflito com a lei. 

Compreende-se que o conteúdo contido no Estatuto da Criança do 

Adolescente, expressa o respaldo a garantia de direitos ao público infanto-juvenil, que 

neste período, ainda era visto com preconceito, “como objeto de perigo e risco para a 

sociedade”, principalmente os jovens oriundos das classes populares, ou seja, das 

famílias pobres. 

As políticas até então voltadas para crianças e adolescentes, principalmente os 

autores de ato infracional e os carentes e abandonados, diziam-se ser assistencialista. 

O principal órgão de assistência ao “menor de idade” era denominado de Serviço 

Assistência ao Menor (SAM). Tal assistência ofertada era muitas vezes seguida de 

torturas e repressões, algo semelhante a FEBEM.  

Esse sistema foi criado para ajudar e/ou amparar os jovens, principalmente os 

jovens em conflito com a lei, embora houvesse uma discrepância entre as atribuições 

aplicadas das determinadas judicialmente, por ser “um sistema repressor que 

ultrapassava os valores éticos e morais, tratando o adolescente, que infringiu a lei, 

como ‘perigoso’, com tratamentos agressivos, contrários aos princípios de uma ação 

educativa” (BARROS; CAZUMBÁ; FREIRE, 2014, p.112). 

Eis que surge a ideia de se implementar uma política que ampare os jovens 

que se encontram em situação de vulnerabilidade social, as margens de uma 

sociedade preconceituosa, violenta e perversa que responsabiliza a 

criança/adolescente como o ator principal da violência do nosso país, mesmo sabendo 

que suas ações são reflexos da falta de garantia de direitos básicos atribuídos a ela e 
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seus familiares quanto a saúde, educação, a má distribuição de renda e bens. Cultura 

e lazer não se aproximam da realidade desses jovens.   

Nesta perspectiva, buscou-se implementar medidas que atendesse o público 

juvenil infrator. Algo que contribuísse com a criança/adolescente em situação de 

conflito com a lei. Sendo assim, é implementada a Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei nº 12.594/2012 – Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), destinadas a adolescentes que pratiquem ato 

infracional. Ambas regulamentam a execução de medidas socioeducativas, que venha 

assegurar os direitos desses jovens bem como apresentar as metas ao qual ele 

deverá cumprir para reparar o seu dano a sociedade. 

As medidas socioeducativas são medidas aplicáveis a adolescentes autores de 

atos infracionais, estando previstas no Art. 112 (BRASIL,1990) complementando com 

o Art. 1º (BRASIL, 2012). Apesar de configurarem resposta à prática de um delito, as 

medidas socioeducativas apresentam um caráter predominantemente educativo e não 

punitivo. Sua aplicação se dá a pessoas na faixa etária entre 12 e 18 anos, podendo 

se estender a jovens com até 21 anos incompletos, conforme previsto no Art. 2º, 

Parágrafo Único (BRASIL, 1990).   

No âmbito da Justiça, compete à Vara da Infância e Juventude acompanhar a 

implementação da Execução de Medidas Socioeducativas, avaliando, 

constantemente, o resultado da execução das medidas, bem como inspecionar os 

estabelecimentos e os órgãos encarregados do seu cumprimento, além de promover 

ações para o aprimoramento do sistema de execução dessas medidas.  

Todo o território brasileiro possui o atendimento socioeducativo. Para cada 

caso se aplica uma determinada medida socioeducativa, por existir uma diferenciação 

e gradação quanto às medidas, conforme o Art. 112, §1º (BRASIL, 1990), segundo a 

gravidade do ato infracional. 

 

1.1 A LEI Nº 8.069/ 90 – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA)

  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece as disposições para 

a implantação de uma política de proteção integral para a infância e a adolescência 
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brasileira. Ele é o reflexo, no direito brasileiro, dos avanços obtidos ao longo dos anos 

na ordem internacional em favor das crianças e dos adolescentes. O Estatuto efetiva 

a implementação do atendimento ao adolescente em conflito com a lei em razão do 

cometimento do ato infracional. Designando a responsabilização e o correto 

atendimento do adolescente autor de ato infracional, com ênfase na execução das 

medidas socioeducativas.  

A partir da Lei Federal 8.069/90 que promulga o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), surge para todos (escola/área da saúde/sociedade) novos 

desafios éticos e políticos no relacionamento com as crianças e os adolescentes 

autores de atos infracionais no sentido de aprender a ser e a conviver. O desafio surge 

diante das falhas de competências pessoais e relacionais da equipe técnica 

responsáveis pelas atividades socioeducativas quanto a sociedade em si, partindo das 

seguintes questões: o que fazer? Por que fazer? Como fazer? 

Ainda que com limitações, o Estatuto tem possibilitado novos direcionamentos 

na política da criança e do adolescente em garantir à população infanto-juvenil, um 

devido respaldo para sua “proteção integral” (BRASIL, 1990, Art.1º). Cabe ressaltar 

que: 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária.  
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber 
proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de 
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na 
formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação 
privilegiada de recursos públicos nas áreas     relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude. (BRASIL, 1990, Art. 4º). 
 

Compreende-se que as políticas para esse público devem priorizá-los em 

qualquer atendimento, incluindo os jovens em conflito com a lei. Que deve ser 

respeitado em suas particularidades bem como possa ser considerado como sujeito 

que tem prioridade absoluta por estar em condição peculiar de desenvolvimento e 

assim sendo, digno ao exercício da cidadania.  

Para os efeitos da lei 8.069/90, ao ato infracional, segundo o seu Art. 171, “o 

adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à 
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autoridade judiciária”. Compete ao Juiz da Infância e da Juventude determinar à 

medida ao qual o adolescente deverá cumprir, após a análise do fato e da gravidade 

da infração do jovem.  

Segundo o Art. 112 (BRASIL,1990), ao verificar a prática do ato infracional, a 

“autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas”:  

 

 Advertência; 

 Obrigação de reparar o dano; 

 Inserção em regime de semiliberdade; 

 Internação em estabelecimento educacional; 

 Prestação de serviços à comunidade; 

 Liberdade assistida. 

 

ADVERTÊNCIA 

  

A advertência é uma medida socioeducativa que consiste em uma repreensão 

judicial, cujo o objetivo é sensibilizar e esclarecer ao adolescente sobre as 

consequências de uma reincidência infracional.  

Em um primeiro momento, pode parecer uma providência meramente formal e 

sem influência para o adolescente, porém cabe lembrar que essa medida e todas as 

outras medidas socioeducativas têm um caráter pedagógico. Sendo assim, ela jamais 

deverá ser aplicada de forma a intimidar o adolescente e sim evitar a prática dele em 

novas condutas infracionais.  

 

OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO 

 

Nesta medida o jovem é responsável em reparar o seu dano ao ato infracional 

frente a reflexos patrimoniais. Ou seja, depredar ou pichar estabelecimentos, furtar 

pequenos objetos são atos que leva o jovem a cumprir a medida de reparar o dano.  

Essa reparação deve levar o jovem a refletir sobre o seu ato, mesmo com 

pedido de desculpas, ainda que ele fique registrado no âmbito judiciário, por assinar 

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

 

INSERÇÃO EM REGIME DE SEMILIBERDADE 

 

A Semiliberdade é uma medida socioeducativa no qual o jovem educando não 

estará privado do seu direito de ir e vir. Determinada essa medida ao jovem, ele 

poderá participar de atividades “extra muros”, ou seja, atividades externas, como, 

realizar cursos profissionalizantes, estudar em uma instituição de ensino regular e 

atuar no mercado de trabalho sob a forma de jovem aprendiz. 

No período noturno e nos finais de semana, o jovem retorna à instituição que o 

abriga e o acompanha no cumprimento da medida. Esse retorno é em prol da 

segurança do adolescente para evitar o risco de reincidência a prática do ato 

infracional. Tal procedimento ocorre quando não há um acompanhamento efetivo da 

família durante o cumprimento da medida do jovem. 

A medida em regime de semiliberdade, possibilita ao adolescente passar para 

medida de meio aberto, quando o cumprimento da medida se dá de forma 

satisfatória/positiva. Sendo assim, 

 

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 (BRASIL, 
1990, Art. 120).  

 

INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL 

 

A medida de internação é aplicada nos casos em que o ato infracional cometido 

por um jovem for mediante a grave ameaça ou até mesmo a violência a pessoas. 

Sendo determinada essa medida pela autoridade judicial, o jovem será privado 

de sua liberdade, ou seja, privado do direito de ir e vir. As atividades externas serão 

permitidas a partir de critérios da equipe técnica de cada entidade ou salvas por parte 

do judicial. 
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A internação como qualquer outra medida é bem desafiadora para as 

instituições e equipes responsáveis. Faz-se necessário manter a entidade bem 

estruturada para a ação socioeducativa de internação não ir contra ao Artigo 123 

(BRASIL, 1990), que determina critérios rigorosos a serem cumpridos quanto a idade 

e a gravidade da infração, ou seja, 

 

A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, 
em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação 
por critérios de idade, compleição e gravidade da infração (BRASIL, 1990, 
Art. 123). 
 

Sendo assim, o ambiente/alojamento onde abrigará os jovens em cumprimento 

da medida de internação, deverá oferecer condições adequadas de higiene, 

salubridade; adequadas quanto a escolarização e profissionalização, envolvendo 

neste sentido as atividades culturais, esportivas e de lazer.  

Uma vez que o jovem se encontra em privação de liberdade, ele tem por direito 

receber atividades educacionais como apresenta o Parágrafo Único do Art.123 

(BRASIL, 1990), que “durante o período da internação, inclusive provisória, serão 

obrigatórias atividades pedagógicas”.  

Cabe ressaltar que durante o processo de apuração do ato infracional do jovem, 

será necessário mantê-lo sob a medida de internação provisória. O processo de 

apuração será realizado pelo Ministério Público, que irá analisar o boletim ou relatório 

de ocorrência policial, junto as demais informações do ato e sobre antecedentes do 

adolescente. A partir desta apuração, o Juiz da Vara da Infância e da Juventude 

procederá a instauração de procedimentos para a aplicação da medida socioeducativa 

mais adequada ao jovem.  

Durante o período de apuração do ato infracional, o adolescente segue em 

regime de internação provisória em entidades próprias para esse público juvenil. Na 

falta de repartição policial especializada, o adolescente deverá ficar numa 

“dependência separada da destinada a maiores” (BRASIL, 1990, Art.175, §2º). Seja 

entidade própria ou adaptada, o adolescente deverá receber assistência social, 

médica e educativa durante o período de internação provisória. 

Nas primeiras vinte e quatro horas, contando a partir da apreensão do 

adolescente, comparecendo o responsável ou qualquer dos pais do jovem 
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apreendido, ocorre a liberação do(a) jovem, transferindo deste modo o termo de 

compromisso a um dos pais ou responsável. Exceto nos casos que o ato infracional 

for grave e sua repercussão social (BRASIL, 1990, Art. 174). 

De acordo com o Art. 180, o Ministério Público poderá adotar o arquivamento 

dos autos, conceder a remissão ou determinar qual medida socioeducativa deverá ser 

aplicada. Porém, o prazo máximo que o Juiz terá para essa apuração é de quarenta 

e cinco dias. O adolescente não pode ficar mais do que este prazo na internação 

provisória. Excedendo o prazo, o jovem é liberado sem qualquer responsabilidade de 

reparar o seu dano. Sendo a remissão, o processo será suspenso antes da sentença 

(BRASIL, 1990). 

 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE MEIO ABERTO 

 

Ao que compete as medidas socioeducativas de Meio Aberto, é proporcionar 

ao jovem em conflito com a lei, a segurança de sobrevivência, de rendimento, seja no 

âmbito educacional, profissional, nas relações sociais e no convívio com a família. 

Além da autonomia de levar o jovem a ação de reflexão sobre os seus atos, tomando 

a responsabilização de reparar o seu dano a sociedade e a si. 

O ato pedagógico neste sentido da aplicação de uma medida socioeducativa 

de meio aberto, não se trata de envolver disciplinas como Português e a Matemática, 

mas envolve atividades educacionais como projetos assistenciais que venha atender 

esse jovem na sua formação ética, de valores, de desenvolvimento psíquico para o 

convívio social, na garantia do fortalecimento aos laços familiares e comunitário. 

Dentro das medidas de Meio Aberto estão as medidas de Liberdade Assistida 

(LA) e a Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), que deve ser de caráter público, 

permitindo o jovem o direcionamento ao mercado de trabalho, a profissionalização, 

escolarização básica, fortalecendo as relações sociais deste jovem em conflito com a 

lei durante o seu processo de cumprimento da medida. 

  

LIBERDADE ASSISTIDA (LA) 
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Após ser deliberada a medida socioeducativa ao jovem, será feita a avaliação 

de qual forma será mais adequada e que não fuja da realidade de vida deste 

adolescente para o cumprimento de seus deveres dentro da medida. Na liberdade 

assistida, o jovem é acompanhado e orientado por profissionais específicos, 

auxiliando e o orientando em diversos aspectos, escolares, familiares e sociais. 

 

A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais 
adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. 
(BRASIL, 1990, Art. 118). 

 

O profissional que fará o acompanhamento deste jovem será uma pessoa 

designada pelas autoridades e deverá ser capacitada para o acompanhamento da 

Liberdade Assistida. À princípio será fixado um período mínimo de seis meses, 

podendo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, de acordo com 

as informações prestadas pelos profissionais envolvidos e pelos profissionais 

judiciários. 

Entre outras responsabilidades, o orientador deve também promover o bem-

estar social do jovem e de sua família, podendo encaminhá-los a programas sociais 

para benefício dos integrantes, bem como fazer a supervisão de toda sua vida escolar, 

desde a sua matrícula, frequência e boletim de notas. Todos esses fatores contribuem 

para que o jovem se profissionalize através de atividades oferecidas pelo CREAS e 

possa ser inserido ou reintegrado no mercado de trabalho.  

No período do cumprimento da medida em Liberdade Assistida, o jovem deverá 

receber todo o suporte que necessita para cumprir sua medida socioeducativa de 

forma tranquila e humanitária, além de adquirir um maior entrosamento no meio 

familiar e social e buscar para si as responsabilidades de seus atos, levando-o a 

repensar e não os cometer em ocasiões futuras. 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) 

 

Este processo faz parte do cumprimento das medidas socioeducativas de meio 

aberto, incluindo também a Liberdade Assistida.  De acordo com o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, esta prestação de serviços não resulta ao jovem nenhum tipo de 
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ônus, por se tratar de uma prestação gratuita à comunidade ou junto as entidades 

assistenciais como “hospitais”, “escolas” e outros que esteja devidamente vinculada 

ao CREAS. A medida não deve exceder a seis meses, assim como na medida em 

Liberdade Assistida, embora possa ser modificada a qualquer momento por interesse 

do judiciário. 

 

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. 
(BRASIL, 1990, Art. 117).   
 
  

Estas tarefas serão definidas de modo a contemplar as aptidões do jovem para 

facilitar o cumprimento durante a jornada que será cumprida, a qual deve ocorrer, no 

máximo de oito horas semanais. Em nenhum momento deverá interferir em sua vida 

escolar para que não haja uma sobrecarga ou até mesmo o desinteresse do jovem, 

como afirma o artigo abaixo:  

 

As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de 
internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 (seis) meses, 
podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, cientificando o defensor, o Ministério Público, a 
direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou 
responsável. (BRASIL, 1990, Art. 42). 
 
 

Dentro dessas atividades prestadas à comunidade, também são levadas em 

conta a convivência com a família, buscando criar um sentimento de apoio e 

segurança por parte do jovem em seus familiares.  

O vínculo familiar ainda é um dos maiores benefícios na conclusão das 

atividades socioeducativas, pois sem o apoio deles fica inviável para o jovem cumprir 

a medida. A partir daí, busca-se o conjunto família/escola para auxiliar no processo 

disciplinar do adolescente, e com isso obter um melhor resultado na conscientização 

do mesmo, e a responsabilização por seus atos. 
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1.2 LEI Nº 12.594/12 – SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO (SINASE) 

 

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) é a lei que 

regulamenta a execução das medidas socioeducativas dos adolescentes que 

praticaram algum tipo de ato infracional. Ele é constituído por conjuntos de princípios, 

regras e critérios que englobam todos os assuntos pertinentes ao jovem que se 

encontra em conflito com a lei.  

As medidas socioeducativas que serão cumpridas por este jovem estão 

previstas no Art.112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e tem por 

objetivo a busca da realidade dos fatos, a aceitação das consequências resultadas 

por seus atos e sua reparação; a integração social do jovem e de sua família, e a 

garantia de seus direitos individuais e sociais, também fazem parte do serviço 

oferecido no acompanhamento da medida. 

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

distritais e municipais, os quais são responsáveis pelo programa de atendimento a 

esses jovens.  

No Capítulo II, Art. 3º (BRASIL, 2012), informa as atribuições da União, em 

especial, na elaboração do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. No Art. 

4º, informa as atribuições e deveres do Estado em criar meios consideráveis para que 

este jovem possa cumprir de forma íntegra sua medida.  

Antes de qualquer etapa, o Município deve inscrever seu programa no 

Conselho Estadual ou Distrital da Criança e Adolescente, especificando seus métodos 

e técnicas, recursos e estratégias e equipe técnica.  

Os profissionais da equipe técnica devem atender a cada área específica do 

atendimento à comunidade como credenciar as entidades assistências tais como a 

área de saúde, educação e assistência social. 

A diretoria do PSC e da LA têm a responsabilidade de selecionar os 

orientadores, receber e orientar os jovens e seus responsáveis sobre a medida e a 

avaliação do seu orientador. Outra função importante é encontrar o estabelecimento 

para que o educando cumpra a medida socioeducativa. 
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Nos programas de privação de liberdade existem alguns requisitos necessários 

para o regime de semiliberdade ou de internação, como estabelecimento educacional 

de acordo com as necessidades e itens que auxiliem na excelente execução de todo 

o processo.  

A pessoa que irá ocupar o cargo de dirigente de cada programa deve ser 

qualificada com formação superior de acordo com a função e experiência em trabalhos 

com adolescentes de no mínimo de dois anos, além de reputação totalmente ilibada. 

O plano de atendimento também passa por avaliações constantes a cada três 

anos. Essa avaliação tem a participação de representantes do poder judiciário, que 

irá avaliar a gestão, o atendimento e o programa da medida socioeducativa.  

Essa avaliação visa contribuir com o processo de aplicação da medida, 

facilitando na elaboração dos documentos e elementos necessários ao cumprimento 

da mesma. Para que o processo de cumprimento ocorra de forma ética e positiva, é 

preciso investir na capacitação dos profissionais de todo sistema socioeducativo. 

Sendo assim, 

 

Os Conselhos de Direitos, nas 3 (três) esferas de governo, definirão, 
anualmente, o percentual de recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e 
do Adolescente a serem aplicados no financiamento das ações previstas 
nesta Lei, em especial para capacitação, sistemas de informação e de 
avaliação.  (BRASIL, 2012, Art. 31). 

 

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo é financiado com recursos 

obtidos através de orçamento fiscal e da Seguridade Social (INSS), além de outras 

fontes como da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) ou do órgão 

gestor do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD), porém devem cumprir algumas 

exigências para que receba o recurso. Deve ser aprovado na avaliação nacional do 

atendimento socioeducativo e também deve ter seu projeto de acordo com a Política 

Nacional sobre Drogas e legislação específica.  

Todo esse processo leva a elaboração do Plano Individual de Atendimento 

(PIA) o qual é feito sob a responsabilidade da equipe técnica do programa, e o mesmo 

deve ter a participação do adolescente e de sua família, o qual poderá ser 

representado por seus pais ou responsáveis, fazendo o trabalho de ressocialização 
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do adolescente com a comunidade. O PIA deverá ser construído em um prazo de até 

45 dias, a partir da data do ingresso do adolescente no cumprimento da medida.  

 

O cumprimento das medidas socioeducativas, em regime de prestação de 
serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, 
dependerá de Plano Individual de Atendimento (PIA), instrumento de 
previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o 
adolescente (BRASIL, 2012, Art. 52). 
 

 

De acordo com o Capítulo VIII do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo - que trata da Capacitação para o Trabalho - os jovens que cumprem 

medidas socioeducativas poderão receber propostas de estudos e trabalho como 

jovem aprendiz em estabelecimentos parceiros, desde que estes parceiros sejam 

usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, tais parceiros como 

SENAR, SENAC e SENAI.  

Em síntese, a função do SINASE é nortear cada etapa no cumprimento da 

medida, fazendo com que tudo transcorra de modo positivo para o jovem e sua família. 

Gerando um pensamento analítico e responsável por parte do jovem em conflito com 

a lei para que venha reparar o seu dano a sociedade e não cometa outros atos 

infracionais. 
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CAPÍTULO 2 – O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL NA SUA POLÍTICA DE ATENDIMENTO 

 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma 

entidade pública, vinculada à Secretaria de Educação, Conselho Tutelar, Ministério 

Público, Segurança Pública, Sistema Único de Saúde (SUS), Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e aos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) de cada bairro.  

Em parceria as secretarias acima citadas, oferta serviço especializado a 

famílias e indivíduos. Sejam eles crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação 

de ameaça ou violação de direitos, como: situação de risco pessoal e social, 

moradores de rua, violência física, abuso sexual e conflito psicológico. O CREAS 

também é responsável pela aplicação das medidas socioeducativas em meio aberto. 

As principais atribuições da equipe técnica do CREAS é realizar a acolhida, a 

escuta qualificada, manter acompanhamento especializado e a oferta de informações 

e orientações com as famílias/indivíduos, bem como elaborar o plano de 

acompanhamento, considerando as especificidades e particularidades de cada sujeito 

atendido. Um dos objetivos do Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social é o fortalecimento dos vínculos familiares, principalmente na aplicação das 

medidas socioeducativas de meio aberto, que se faz necessário a presença da família 

para que ocorra um cumprimento satisfatório.  Até mesmo por se tratar de um jovem 

menor de idade.  

O trabalho do CREAS se articula com serviços assistenciais, no qual “a 

composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser 

interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais das áreas de saúde, 

educação, assistência social, de acordo com as normas de referência”. Além da parte 

jurídica. (BRASIL, 2012, Art. 12). 

É muito importante por parte do estabelecimento oferecer atividades individuais 

e coletivas que sejam de acordo com o interesse do jovem, evitando que o serviço 

cause o desinteresse do mesmo no cumprimento da medida. Neste processo, além 

do apoio e funcionalidade do CREAS, é muito importante para o jovem a participação 

da família, já que vemos nesse atendimento uma chance de fortalecimento das 

relações familiares, sabendo-se que na maioria das vezes este é o maior motivo que 



27 

 

leva o adolescente a cometer as infrações, a falta de entrosamento familiar ou até 

mesmo o abandono. O acompanhamento da medida socioeducativa pode ser 

realizado através de diversas formas, porém, também deve ser feito, um 

acompanhamento escolar para evitar que este adolescente se torne evasivo à escola. 

A atenção ao acompanhamento escolar em questão de socialização ajuda nas 

frequências e com isso melhora o rendimento do aluno. 

 

 2.1 PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

 

O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo foi definido como 

continuidade ao trabalho de atendimento aos jovens que se encontram pela proteção 

Social Especial de Média Complexidade, ou seja, jovens em conflito com a lei.  

Esse Plano segue a estrutura da base do Plano Nacional de Atendimento 

Socioeducativo, no qual define as doutrinas de proteção integral do adolescente em 

cumprimento da medida quanto regulamenta as normas de garantias dos direitos 

desse jovem durante todo o seu processo socioeducativo. Seja no atendimento, no 

planejamento das atividades a serem realizadas ou mesmo na organização de todo 

sistema socioeducativo, seguindo as normativas do SINASE. 

De acordo com o Art. 3º (BRASIL, 2012), cabe a União formular e coordenar a 

política de atendimento socioeducativo junto ao Distrito Federal, os Estados e os 

Municípios, elaborar a base Nacional de Atendimento Socioeducativo. 

O que difere o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo do Plano 

Municipal de Atendimento Socioeducativo é que na base seguirá uma estrutura das 

normativas em todas as instituições de atendimento, neste caso, o CREAS. Que 

deverá por sua vez elaborar políticas públicas que atenda esse público em conflito 

com a lei.  

O Plano Municipal seguirá a base Nacional junto a realidade do seu Município, 

além de se responsabilizar com os programas específicos para jovens em 

cumprimento de medida de meio aberto. 
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Os Municípios inscreverão seus programas e alterações, bem como as 
entidades de atendimento executoras, no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (BRASIL, 2012, Art. 10). 

 

2.2 FLUXO DE ATENDIMENTO  
 

Como aqui já mencionado, o Pedagogo não trabalha sozinho durante a 

aplicação da medida socioeducativa de meio aberto, ele faz farte da equipe de pessoal 

técnico do CREAS. O mesmo ocorre com o Centro de Referência Especializada de 

Assistência Social, que não realiza o seu trabalho sozinho, outros órgãos e entidades 

sociais públicas estão vinculados ao CREAS para que haja um atendimento 

satisfatório. 

Essa participação intersetorial que integra a rede de atendimento 

socioeducativo tem como objetivo colaborar com o processo do cumprimento da 

medida do jovem na garantia de seus direitos e na responsabilidade de criar ou manter 

ativa as políticas sociais e educacionais que atenda às necessidades do adolescente 

e de seus familiares de acordo com a lei SINASE. 

Embora por lei se faça necessário que todos os setores, seja eles da área da 

saúde, segurança pública, cultura, assistência social entre outros, estejam ligados ao 

CREAS, apoiando-o no que for necessário para o atendimento do educando em 

conflito com a lei, o desafio é firmar os vínculos entre esses órgãos/setores na prática 

do dia a dia.  

Em consequência do distanciamento de alguns setores públicos ao CREAS, 

torna-se inviável que o CREAS consiga atender a demanda de sujeitos que os 

procuram, além dos jovens que cumprem a medida de meio aberto, que é de sua 

responsabilidade também. Sendo assim, o resultado do processo de cumprimento da 

medida nem sempre é satisfatório, por faltar a assistência integral a esses jovens, 

como foi identificado no município de Angra dos Reis e no município de Mangaratiba. 
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REDE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

SECRETARIAS VINCULADAS AO CREAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo que vimos, faz-se necessário que essas entidades articulem-se durante 

todo o processo de aplicação do Plano de Atendimento Socioeducativo em questão 

de aperfeiçoamento dos profissionais durante o seu atendimento aos jovens em 

conflito com a lei, do qual esperam não somente ocupar-se juridicamente do seu 

tempo para sanar os seus danos a sociedade e consigo em si, mas esperam uma 
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qualidade nesse atendimento, visto que antes do ato infracional não possuíam a 

garantia integral dos seus direitos. 

 

Os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão, obrigatoriamente, prever 
ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, 
capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos, em 
conformidade com os princípios elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). (BRASIL, 2012, Art. 8º). 

 

2.3 EQUIPE TÉCNICA 

   

De acordo com o Art. 12 (BRASIL, 2012), a equipe técnica responsável pelo 

atendimento de jovens que cumprem medida socioeducativa, deve ser interdisciplinar, 

compreendendo que os profissionais que compõe a equipe sejam da área da 

educação, saúde, assistência social e jurídica. 

O objetivo da equipe interdisciplinar é fortalecer o atendimento 

socioeducativo, visando contribuir com o jovem neste processo na valorização das 

suas experiências e na superação das dificuldades que surgirem ao longo do 

cumprimento da medida. 

 

A composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser 
interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais das áreas de 
saúde, educação e assistência social, de acordo com as normas de 
referência.  
§ 1o Outros profissionais podem ser acrescentados às equipes para atender 
necessidades específicas do programa.  
§ 2o Regimento interno deve discriminar as atribuições de cada profissional, 
sendo proibida a sobreposição dessas atribuições na entidade de 
atendimento.  
§ 3o O não cumprimento do previsto neste artigo sujeita as entidades de 
atendimento, seus dirigentes ou prepostos à aplicação das medidas previstas 
no art. 97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). (BRASIL, 2012, Art. 12). 
 
 

Partindo da realidade do CREAS dos municípios de Angra dos Reis e 

Mangaratiba, na equipe de pessoal desses dois municípios não consta o profissional 

da educação. Portanto, quando isso ocorre, cabe a gestão da entidade de 

atendimento durante a inscrição do seu programa socioeducativo informar aos setores 

responsáveis, seja Federal, Estadual ou até mesmo Municipal a necessidade deste 

profissional dentro da equipe. 
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Além da especificação do regime, são requisitos obrigatórios para a inscrição 
de programa de atendimento: 
I - a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, com a 
especificação das atividades de natureza coletiva;  
II - a indicação da estrutura material, dos recursos humanos e das estratégias 
de segurança compatíveis com as necessidades da respectiva unidade;  
III - regimento interno que regule o funcionamento da entidade, no qual 
deverá constar, no mínimo:  
a) o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus 
prepostos, dos membros da equipe técnica e dos demais educadores; 
b) a previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de 
benefícios e o respectivo procedimento de aplicação; e  
c) a previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, 
tendo em vista tornar público o reconhecimento ao adolescente pelo esforço 
realizado na consecução dos objetivos do plano individual;  
IV - a política de formação dos recursos humanos; 
V - a previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o 
cumprimento de medida socioeducativa;  
VI - a indicação da equipe técnica, cuja quantidade e formação devem estar 
em conformidade com as normas de referência do sistema e dos conselhos 
profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado; e  
VII - a adesão ao Sistema de Informações sobre o Atendimento 
Socioeducativo, bem como sua operação efetiva (BRASIL, 2012, Art. 11). 
 

 

Para tanto, o profissional da área da educação é tão importante quanto 

qualquer outro profissional da equipe socioeducativa. Ele deve se fazer presente nas 

decisões e elaborações das ações pedagógicas da vida do educando em 

cumprimento da medida de meio aberto. Deve agir nas atividades individuais e 

coletivas realizadas com esses jovens dentro do espaço do CREAS. É preciso que 

acompanhe ainda, as atividades da escola no qual o educando se encontra 

matriculado. 

Contudo, o Pedagogo/educador social deve ser visto pelos dirigentes do 

CREAS como um dos profissionais principais durante o processo da aplicação da 

medida, compreendendo que o trabalho a ser desenvolvido é eminentemente 

pedagógico, não podendo esse profissional ser substituído em hipótese alguma. 
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CAPÍTULO 3 – O PAPEL DO PEDAGOGO NA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS DE MEIO ABERTO 

 

Ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu Art. 100 

determine que a aplicação das medidas socioeducativas previstas no Art. 112 

(BRASIL, 1990), deverá envolver práticas pedagógicas e no Art. 12 (BRASIL, 2012) 

afirma que a equipe técnica seja interdisciplinar, envolvendo profissionais da área da 

“saúde”, “assistência social” e “educação”, foi possível perceber durante esse estudo, 

a ausência de um profissional da área da educação dentro do quadro de pessoal nos 

CREAS de Angra dos Reis e Mangaratiba que pudesse contribuir no processo de 

aplicação da Medida Socioeducativa de Meio Aberto. 

Os profissionais presentes durante a aplicação das medidas são Psicólogos, 

Assistente Sociais e Advogados para os procedimentos jurídicos. Ou seja, o trabalho 

do profissional da educação é desenvolvido por esses profissionais. 

Não está claro no ECA e no SINASE a função do profissional da área da 

educação (educador social/Pedagogo) na aplicação das medidas socioeducativas de 

meio aberto. Nem mesmo no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

estabelece esse profissional como um dos membros principais da equipe, ainda que 

esse processo seja educativo. 

Na Resolução nº 17/2011 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

ratifica a equipe de pessoal responsável pelo atendimento a Proteção Social Básica, 

Média e Alta complexidade. Ao que se refere ao CREAS, ele é responsável pelo 

atendimento Especializado de Média Complexidade, no entanto, não consta o 

Pedagogo como agente de prioridade para realizar tais atendimentos. Ele é visto como 

um profissional de nível superior, que pode ser inserido ao quadro da equipe se 

necessário, como mostra no Art. 1º, parágrafo único do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS):  

 
Parágrafo Único: Compõem obrigatoriamente as equipes de referência: I - da 
Proteção Social Básica: Assistente Social; Psicólogo. II - da Proteção Social 
Especial de Média Complexidade: Assistente Social; Psicólogo; Advogado. III 
- da Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Assistente Social; 
Psicólogo. (BRASIL, 2011). 
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Neste sentido, o Pedagogo não se insere nesta categoria como um profissional 

que deva obrigatoriamente estar presente durante todo o processo de aplicação de 

medidas socioeducativas de meio aberto, mesmo que se faça necessário diante das 

exigências que se faz o Programa Socioeducativo em ter um profissional da área da 

educação. No terceiro parágrafo do Art. 2º (BRASIL, 2011) define os profissionais que 

poderão realizar o atendimento socioassistencial, neste, inclui o Pedagogo. 

 

 
São categorias profissionais de nível superior que, preferencialmente, 
poderão atender as especificidades dos serviços socioassistenciais: 
Antropólogo; Economista Doméstico; Pedagogo; Sociólogo; Terapeuta 
ocupacional; e Musicoterapeuta. (BRASIL, 2011, Art. 2º, §3º). 

 

Diante deste quadro, é preciso por parte de cada gestão dos CREAS, 

reconhecer que o Pedagogo, por ser um educador social, é tão importante quanto 

qualquer outro profissional que compõe a equipe socioeducativa. Principalmente por 

ser ele o profissional que será o responsável por todo processo educativo do jovem 

em cumprimento da medida. 

Ao Pedagogo cabe não somente as ações educativas com os jovens em 

conflito com a lei. Também lhe são atribuídos o trabalho de orientação de seus 

familiares ao acompanhamento escolar de seu filho.  

Quando o responsável do adolescente não se faz presente no 

acompanhamento escolar, ou qualquer outro segmento que requer a presença de um 

adulto respondendo por esse adolescente, cabe ao Assistente Social e/ou o Pedagogo 

se responsabilizar por esse jovem, visto que, ainda que ele esteja em cumprimento 

da medida, ainda não responde totalmente por si, apenas por seus atos. 

O papel do Pedagogo é muito amplo ao que se refere a um educador social. O 

seu trabalho vai além do atendimento com os adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa e seus familiares. A sua ação também se dá em tratar as 

vulnerabilidades pelas quais a população/indivíduo esteja passando e os riscos pelos 

quais estejam sendo expostos para elaborar um plano de ação. 

Essa atividade não se trata de algo simples, já que cada pessoa tem sua 

peculiaridade e vivencia situações adversas, as quais também necessitam de 

soluções diferenciadas. Se pararmos para analisar o trabalho social, se trata de uma 
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assistência humanística, pois o profissional deve avaliar toda a situação com 

imparcialidade e dela buscar soluções para o auxílio, de acordo com cada indivíduo, 

buscando apenas apoiar e proteger este cidadão, sem julgá-lo ou buscar culpados 

pelo fato ocorrido, apenas enxergar a realidade de cada um em seu ato propriamente 

dito, de forma ética.  

 
À conduta ética é aquela na qual o agente sabe o que está e o que não está 
em seu poder realizar, referindo-se, portanto, ao que é possível e desejável 
para um ser humano. Saber o que está em nosso poder significa, 
principalmente, não se deixar arrastar pelas circunstâncias, nem pelos 
instintos, nem por uma vontade alheia, mas afirmar nossa independência e 
nossa capacidade de autodeterminação. (CHAUÍ, 2000, p. 439). 

 

Sabemos que a ética se faz presente em todos os contextos e meios da 

sociedade. Tratando-se na relação e aplicação das medidas socioeducativas de meio 

aberto, essa ética não se altera, independentemente de qualquer circunstância. 

Sendo assim, o Pedagogo se compromete no processo socioeducativo de meio 

aberto, promovendo ações que visem a qualidade no atendimento desses 

adolescentes para que venham realizar a medida de forma satisfatória, garantindo de 

forma integral, os direitos sociais para tal indivíduo. 

O agente socioeducador, durante o processo de acompanhamento dos jovens 

em cumprimento da medida, atribui de atividades de acolhida, no monitoramento do 

adolescente no processo da medida quanto ao Plano Individual de Atendimento (PIA), 

no seu convívio social, escolar e familiar. Ele participa na elaboração e avaliação das 

atividades internas no CREAS e externas, por exemplo, esporte, cultura, lazer e 

reforço escolar.  

Participa na busca de empresas/ parcerias que atendam a necessidade desses 

jovens na sua qualificação para o trabalho ou desenvolvimento pessoal, seja com 

palestras, cursos profissionalizantes, em um estágio ou até mesmo na inserção no 

mercado de trabalho se necessário como aprendiz. Neste último, se aplica também a 

família do adolescente. “Organizar o atendimento socioeducativo de acordo com os 

princípios destacados é criar um ambiente ético propício à educação e ao 

desenvolvimento humano de educandos e educadores”. (COSTA, 2006 a, p. 39). 

Caminhando nesta perspectiva, toda a equipe do CREAS, em específico, o 

Pedagogo neste contexto, responsáveis pelo atendimento de jovens em conflito com 
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a lei, necessita desempenhar um trabalho que valorize o conhecimento e o potencial 

de cada jovem, respeitando sempre os seus limites e particularidades.  

Segundo Costa (2006 a), um ambiente ético com profissionais que agem de 

forma ética, não parte de uma ação com influências pessoais. O profissional ético 

contribui para que o adolescente em cumprimento da medida se sinta acolhido e 

respeitado pelo grupo, podendo realizar de fato com proveito o processo 

socioeducativo.  

O que podemos perceber é que um trabalho dentro desta ação, auxilia o jovem 

a ter auto-compreensão e auto-aceitação do que o levou a cometer um ato infracional 

e que por isso ele se encontra na situação de se responsabilizar por seu ato, 

reparando o seu dano a sociedade e consigo em si, cumprindo a medida. A ação do 

Pedagogo seguirá na busca de resgatar a autoestima desse sujeito, assim, a 

autonomia em se expressar e se colocar durante as atividades coletivas, envolvendo 

o protagonismo do jovem durante o processo socioeducativo, superando assim os 

seus desafios.  

Partindo da concepção de Freire, o processo da educação não se dá apenas 

no ato de transferir conhecimento, mas sim de criar caminhos para que o educando 

em si construa o seu saber. 

Pelo exposto, a tarefa do educador social/Pedagogo é mediar as ações do 

educando na sua vida social e escolar durante o processo de cumprimento da medida. 

A esse jovem não se deve impor que ele tenha que realizar tais tarefas ou executá-

las de tal modo. Deve-se ao educando orientar e levá-lo a refletir sobre o que se faz 

necessário para o seu desenvolvimento integral e no seu convívio social.  

Esse convívio social nada mais é, que a interação que o educando tem com a 

sua família, amigos, com o meio social que está inserido, no ambiente escolar e nas 

relações sociais distantes. Deste modo, o Pedagogo deve se fazer presente na vida 

do educando em conflito com a lei, partindo na compreensão de todo o campo 

histórico-social deste sujeito, visando que a sua ação pedagógica provoque nele 

alguma mudança positiva, seja de confiança, de aceitação em cumprir a medida, além 

de construir e desenvolver projetos de vida, atingindo o processo socioeducativo com 

sucesso. 
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O papel do Pedagogo como educador/mediador social em medidas 

socioeducativas de meio aberto vai de encontro ao Art. 119 (BRASIL, 1990), que se 

resume na responsabilidade tanto pela educação do adolescente em cumprimento da 

medida fazendo todo o acompanhamento de sua vida escolar, frequências e notas, 

quanto de seus familiares, trabalhando a questão social em questão de 

responsabilidade e aceitação pela situação em que se encontram, e o de aproximar 

os laços familiares, que muitas vezes, encontram-se ausentes. 

 

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, Art. 119). 
 

 

Ainda que os interesses pedagógicos estejam centrados no educando, a ação 

do Pedagogo vai além do espaço escolar. Essa ação envolve os sujeitos da 

sociedade, em apoiar e buscar meios para sanar eventuais dificuldades; gerar o 

sentimento de dignidade e por sua vez reivindicar seus direitos perante o Estado.  

Para os adolescentes que estão em cumprimento de medida de meio aberto, o 

Pedagogo tem como função compartilhar seus conhecimentos com o educando, 

mediando-o ao caminho certo, lhes atribuindo as responsabilidades de seus atos para 

evitar que tornem a cometer tais deslizes.  

Cabe ressaltar, que o pedagogo não trabalha sozinho neste processo em que 

o adolescente em conflito com a lei está em cumprimento da medida. Esse profissional 

faz parte da equipe, sendo assim, todos da equipe responsáveis pela a aplicação da 

medida socioeducativa de meio aberto deve interagir uns com os outros mantendo 

uma ligação no acompanhamento e avanços desse jovem, cumprindo o que está 

determinado por lei (ECA e SINASE) e pelo regimento interno do estabelecimento de 

atendimento, evitando que ocorra uma ação insatisfatória, como mostra Costa (2006 

a), ao tratar das propostas pedagógicas: 

 

Propostas pedagógicas sérias são uma raridade nesse campo. Normalmente, 
as unidades de atendimento não possuem sequer regimento interno definindo 
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os direitos e as obrigações da direção, dos funcionários, dos educandos e de 
suas famílias. O exercício da discricionariedade em todos os níveis é a regra 
que impera sobre o sistema. Os itinerários formativos, quando existem, são, 
na maioria dos casos, ignorados, ficando apenas no papel. (2006 a, p. 54). 
 

 

Portanto, o Pedagogo como socioeducador, uma peça importante na vida de 

todos, tanto para a sociedade como para os jovens em si, em específico neste 

contexto, os jovens em conflito com a lei, tem por seu papel, buscar sempre o melhor 

resultado para esses jovens e trazendo para si experiências externas com realidades 

diversificadas levando-o a reformular cada detalhe para que se torne único como cada 

indivíduo em questão.  

Além de manter o conhecimento e acompanhamento as partes para melhor 

atender as necessidades do jovem durante esse processo socioeducativo, pois 

“cremos que, se pedagogos e juristas compreenderem verdadeiramente a 

responsabilização, como território comum entre a pedagogia e a justiça, todos sairão 

ganhando: a justiça, a pedagogia e o adolescente”. (COSTA, 2006 b, p.34). 
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CAPÍTULO 4 – EXPERIÊNCIA FRENTE A PESQUISA  

 

O presente estudo teve como principal objetivo conhecer e entender a forma 

como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) dos 

municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba - RJ desenvolvem o seu trabalho, em 

específico na aplicação das medidas socioeducativas de meio aberto. Visto que é 

importante compreender o processo e o fluxo de atendimento do espaço no qual se 

dá a pesquisa.   

O CREAS não apenas agencia serviços especializados aos jovens em conflito 

com a lei, mas presta serviços de proteção e atendimento social básico a famílias, 

crianças, idosos e indivíduos em situações de violação de direitos. 

A ideia do Projeto de Pesquisa para a monografia era conhecer o Sistema 

Socioeducativo de Meio Aberto do município de Angra dos Reis, porém por motivos 

políticos, econômicos e burocráticos da administração pelo qual o município se 

encontrava no ano de 2016, não foi possível no primeiro momento de estudo realizar 

o trabalho neste território. 

Sendo assim, direcionei a pesquisa para o município de Mangaratiba/RJ. 

Posteriormente, foi feito uma outra tentativa de realizar a pesquisa em Angra dos Reis 

para fazer uma comparação no processo de aplicação de medidas socioeducativas 

de meio aberto com o município de Mangaratiba. Dois municípios próximos, que 

também integram a Região Costa Verde1. 

 

4.1 MUNICÍPIO DE MANGARATIBA 

 

No dia treze de setembro/2016 solicitei a autorização para realizar a pesquisa 

na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) do município. 

Quem me encaminhou e fez toda a mediação durante toda a pesquisa foi a 

                                                 
1 O Estado do Rio de Janeiro divide-se por Regiões, no qual a Região Costa Verde faz parte. A região 
possui esse nome por abranger o litoral sul do Estado do Rio de Janeiro, que engloba os municípios 
de Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba, Paraty e Rio Claro e vai até o norte do litoral do Estado de 
São Paulo. O nome “Costa Verde” também se dá por sua paisagem exótica da costa brasileira que se 
destaca com a beleza das serras, mar e florestas. 
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Coordenadora do CREAS (profissional formada em Psicologia). Por meio desta 

profissional fui direcionada a Superintendente da Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos. Por um acaso, esta gestora é Pedagoga e me autorizou a 

realizar a pesquisa no CREAS sobre a aplicação das medidas de meio aberto e 

também me orientou conhecer por meio da leitura, a Política Nacional de Assistência 

Social e o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Mangaratiba para 

entender como se dá todo o trabalho da SMASDH junto ao CREAS. 

Iniciei a pesquisa no dia vinte e dois de setembro de 2016. A ideia era manter 

os encontros no CREAS duas vezes durante a semana (segunda/quinta), mas só pude 

manter a periodicidade das visitas para a pesquisa somente até a segunda semana 

do mês de outubro, pois de acordo com a Coordenadora, não são todos os dias que 

a equipe trabalha/atende a parte dos jovens que cumprem a medida de meio aberto.  

Por esse motivo, os meus encontros passaram a acontecer somente às quintas-feiras 

e sempre no turno da tarde, das 14h às 17h. 

A partir daí, procurei conhecer como funciona o fluxo de atendimento do 

CREAS de Mangaratiba. Esse fluxo de atendimento envolve alguns órgãos públicos 

como a Secretaria de Educação, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Secretaria 

de Segurança Pública, Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social e 

Direitos Humanos (SMASDH) e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).  

Todos esses órgãos contribuem para desenvolver o trabalho do CREAS em 

restaurar e assegurar o fortalecimento da família ao sistema de proteção social e, em 

aplicar as medidas socioeducativas aos jovens em conflito com a lei e garantir os seus 

direitos nos serviços públicos.  

A princípio, o Plano de Ação Gestão do município de Mangaratiba vai de 

encontro ao Art. 12 (BRASIL, 2012) em seu fluxo de atendimento que consiste numa 

equipe “interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais das áreas de 

saúde, educação e assistência social”, bem como outros profissionais poderão ser 

acrescentados às equipes para atender as necessidades específicas do programa. 

Exceto neste caso o profissional da educação. 

O CREAS de Mangaratiba apresenta uma linha de trabalho/atendimento sob a 

proteção social especial. Essa modalidade de atendimento é assistencial e destinada 

a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por 
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ocorrência de abandono, maus tratos físicos ou psíquicos, abuso sexual, uso de 

substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, 

situação de trabalho infantil, entre outros.  

A proposta de trabalho/atendimento do CREAS vai além do atendimento de 

adolescentes que cumprem medidas de meio aberto. Ainda que seja de sua 

responsabilidade, de estabelecer e contribuir com esses jovens no cumprimento das 

medidas socioeducativas, os serviços do CREAS contemplam esses jovens e grande 

parte da comunidade, seguindo dentro de cada especificidade, mesmo com um grau 

de complexidade. 

Os serviços ofertados requerem acompanhamento individual no intuito de maior 

flexibilidade nas soluções protetivas. Da mesma forma, comportam encaminhamento 

monitorando, apoios e processo que assegurem a qualidade na atenção protetiva e 

efetiva na reinserção almejada.  

Para compreender o sistema de atendimento do CREAS, foi preciso de quatro 

encontros. Nesses encontros tive acesso ao Plano de Atendimento Socioeducativo do 

Município de Mangaratiba e ao Plano de Ação Gestão (2014 – 2017) que está em fase 

de construção para ser encaminhado junto ao Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA) para atualização de cadastro e do seu número 

de registro. Também foi preciso tomar conhecimento as orientações técnicas do 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social.   

As Principais Atribuições da equipe técnica do CREAS é realizar a acolhida, a 

escuta qualificada, manter acompanhamento especializado e a oferta de informações 

e orientações com as famílias/indivíduos, bem como elaborar o plano de 

acompanhamento, considerando as especificidades e particularidades de cada um 

que os procuram ou são encaminhados para o atendimento.  

A equipe realiza visitas domiciliares às famílias, encaminhamentos monitorados 

para a rede socioassistencial, as demais políticas públicas setoriais e órgãos de 

defesa de direito quando necessário. Quanto a participação da equipe em atividades 

de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS, eles pouco participam 

por motivo do sistema em si.   

Partindo do entendimento que o trabalho do CREAS contempla, segui com os 

estudos para conhecer e compreender como se estrutura a sua equipe técnica.  
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Atualmente, a equipe compõe-se de uma Coordenadora, dois Psicólogos, uma 

Assistente Social e, uma Advogada.  

De acordo com as orientações técnicas do CREAS para um município 

considerado de pequeno ou médio porte, que atende cinquenta famílias/ indivíduos, 

esse quadro se dá por meio de um Coordenador, um Assistente Social, um Psicólogo, 

um Advogado, dois profissionais para a abordagem dos usuários e, um Auxiliar 

Administrativo.  

Isso mostra que a equipe técnica do CREAS de Mangaratiba está reduzida. 

Nesse sentido, surge a reflexão acerca da prestação de serviços à comunidade de 

adolescentes em conflito com a lei e a toda comunidade em receber um atendimento 

de fato com excelência. 

As medidas socioeducativas de meio aberto se dão por meio da Prestação de 

Serviço à Comunidade (PSC) e por meio da Liberdade Assistida (LA). Ambas são 

determinadas pelo Ministério Público por meio do Juiz da Vara da Juventude ao ato 

infracional do jovem. Após determinar à medida que a criança/adolescente deverá 

cumprir, esse jovem deverá apresentar ao CREAS do seu município o mandado de 

intimação. A partir daí a equipe técnica do CREAS, junto a criança/adolescente e sua 

família, irá proceder sobre o que será feito. 

Na execução do serviço de acompanhamento ao jovem, são cumpridas 

algumas etapas: acolhimento, interpretação da medida definida pelo Ministério 

Público, atendimento à família, atendimento psicológico e social, atendimento jurídico; 

construção do Plano Individual de Atendimento (PIA) – instrumento de previsão, 

registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com a criança/adolescente  - 

com o jovem e sua família, o incluindo em oficinas temáticas e profissionalizantes, o 

encaminhando para instituição parceira.  

Esse jovem também é inserido em grupos de convivência; é matriculado e 

acompanhado na rede escolar, realizando desta forma um novo projeto de vida, 

respeitando sempre sua individualidade e seu tempo de resposta durante o processo 

de cumprimento da medida.  

O presente programa de meio aberto de Mangaratiba está de acordo com os 

Artigos 13 e 14 da Lei nº 12.594/2012 (SINASE) no aspecto de atendimento. Cada 

criança/adolescente que cumpre a medida de meio aberto, seja ela Prestação de 
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Serviço à Comunidade ou Liberdade Assistida possui um Prontuário. Este documento 

é composto pela ficha de identificação; Plano Individual de Atendimento (PIA), que 

consta todos os dados pessoais do jovem, dos pais, sobre a medida a ser cumprida e 

todo o diagnóstico psicológico, social, escolar, entre outros; o mandado de intimação; 

data de abertura do prontuário; ficha de encaminhamento à medida socioeducativa; 

folha de frequência do CREAS; ficha de acompanhamento e o relatório (proceder do 

que será feito com o jovem). 

Durante a pesquisa, foi possível ter acesso ao prontuário do único adolescente 

do CREAS de Mangaratiba que estava cumprindo a medida de meio aberto em 

Prestação de Serviço à Comunidade no distrito de Muriqui/Mangaratiba/RJ no 

momento da pesquisa. Em contrapartida, não foi possível ter acesso ao PIA do 

adolescente, pois esse acesso é feito somente pelo Juiz e pela equipe técnica. Em 

2016, esse adolescente estava com 17 anos de idade; cumpriu a medida, mas não 

pude ter contato com ele.  

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social foi fundado em 

2012 e até o ano de 2016, atendeu dezessete adolescestes que deveriam cumprir a 

medida de meio aberto. Desse total, apenas cinco cumpriram a medida na sua 

integralidade.  

Segundo o CENSO/2014 do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social do município de Mangaratiba, 50% dos socioeducandos são 

negros, 30% são pardos e 20% são brancos. Na classificação de ocupação, 60% são 

ajudantes de obras/estudantes, 20% não estudam e 20% não possuem nenhuma 

ocupação.  

Na composição familiar, 10% dos socioeducandos possuem família numerosa, 

com seis membros, 10% possuem família não numerosa, com quatro membros na 

família e 80% possuem família monoparental, na maioria a figura paterna é ausente.  

O maior número de casos está concentrado no Centro de Mangaratiba e nas 

periferias deste distrito. A maioria é do sexo masculino com idade entre 15 a 19 anos. 

Dentro do quadro de grau de escolaridade, 80% se encontram com o Ensino 

Fundamental incompleto e 20% se encontram com o Ensino Médio incompleto. 

Deste total de dezessete adolescentes em medidas de meio aberto, cinco foram 

deste ano/2016 e, apenas um cumpriu a medida. Perante esse resultado, se faz 
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necessário rever o processo de cumprimento da medida, é preciso levar o jovem à 

reflexão sobre as consequências do seu ato, possibilitando reparar o seu dano, 

contribuindo para o cumprimento satisfatório da medida de Prestação de Serviço à 

Comunidade e Liberdade Assistida, da mesma maneira, contribuir para reintegrá-lo 

socialmente e não apenas aplicar a medida. 

Na elaboração do PIA, o jovem é o protagonista da medida. Ele que escolhe 

quais oficinas ele se identifica para realiza-las. As medidas de Prestação de Serviço 

à Comunidade e Liberdade Assistida possibilitam aos jovens em conflito com a lei, a 

permanência na família e na comunidade conforme o Art. 4º (BRASIL, 1990), que 

prioriza a garantia dos direitos da criança/adolescente, pondo como dever “da família”, 

“da comunidade”, “da sociedade em geral e do Poder Público” assegurar a garantia 

desses direitos. 

A medida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer 

tempo ser prorrogada ou substituída por outra medida, a partir de avaliação técnica 

ou do Ministério Público. 

Faz-se necessário no processo do cumprimento da medida de meio aberto que 

não só a equipe técnica do CREAS acompanhe o rendimento escolar do jovem, mas 

estimule a participação da família neste acompanhamento. 

Acompanhar o adolescente em seu contexto familiar e social durante todo o 

cumprimento da medida de meio aberto (atendimento emergencial, encaminhamentos 

aos programas sociais, a cursos profissionalizantes e inserção no mercado de 

trabalho, dentre outros) torna muito mais significativo para o jovem no cumprimento 

da medida no âmbito de um atendimento digno.  

O Pedagogo também tem por sua missão integrar ao acompanhamento escolar 

deste jovem, bem como acompanhar todo o processo pedagógico, seja ele na 

escolarização, profissionalização, cultura, esporte e lazer. Nas oficinas realizadas no 

CRAS, na orientação do autocuidado e, nas dificuldades durante o processo de 

cumprimento da medida para que não ocorra retrocesso neste processo. No entanto 

não há um Pedagogo na equipe para realizar essa função, a ação é feita por 

Psicólogos ou o Assistente Social. 

Como mencionado acima, na equipe técnica do CREAS de Mangaratiba não 

possui um Pedagogo. A Superintendente da Secretaria de Assistência Social e 
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Direitos Humanos do município, responsável pela Proteção Social Básica, é 

Pedagoga, mas não exerce sua função em Mangaratiba. Sendo assim, aproveitei da 

sua experiência com as medidas de meio aberto utilizando do seguinte 

questionamento: 

 

O que é uma "medida socioeducativa de meio aberto"? 

 

“Serviço vinculado a Proteção Social Especial, executado no CREAS e 

tem por finalidade prover atenção socioassistencial e o acompanhamento 

aos adolescentes e jovens de ambos os sexos em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, de Liberdade Assistida e/ou Prestação 

de Serviços à Comunidade, determinadas judicialmente. O serviço deve 

contribuir para o acesso a direitos e a ressignificação de valores na 

vida pessoal e social dos adolescentes e jovens”. 

 

De que forma as medidas socioeducativas de meio aberto estão sendo aplicadas 

em Mangaratiba? 

 

“A MSE, no Município de Mangaratiba é executada nos CREAS, a partir 

dos encaminhamentos das Varas Especiais da Infância e Juventude. De 

acordo com a legislação vigente, o fluxo de cumprimento da MSE, pelo 

adolescente é pactuado de acordo com suas características e de acordo 

com a dinâmica do equipamento e da Rede socioassistencial”. 

 

Como se efetiva o trabalho do Pedagogo na aplicação das medidas de meio 

aberto? 

 

“Participação no planejamento das atividades de PSC e pactuação de 

novos espaços na rede para a efetivação das medidas. Acompanhamento 

familiar quando necessário”. 
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Como se dá a participação do Pedagogo no acompanhamento escolar do 

adolescente em conflito com a lei em cumprimento da medida de meio 

aberto? 

 

“O acompanhamento escolar será contemplado nas articulações da rede (educação), 

buscando a permanência ou a inserção do adolescente no sistema de ensino”. 

 

Existe um Projeto Político Pedagógico diferenciado para cada tipo de 

medida?  Quais são essas diferenciações? 

 

“A diferenciação de cada Medida, se baseia na legislação vigente, porém, considera-

se que para cada Medida, tenha-se caracterizações diferenciadas para o seu 

cumprimento. À saber: As Medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviços à Comunidade são sanções aplicadas ao adolescente que 

praticou ato infracional, conforme previsto no artigo 112, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA)”. 

 

O juiz determina à medida que o adolescente deverá cumprir. Como é 

feita a parceria entre o CREAS, os CRAS, e a empresa no qual o adolescente irá 

cumprir a medida de prestação de serviço comunitário? 

 

“A articulação entre a Rede Socioassistencial ou entre as outras 

Secretarias, devem ser distintas pelos gestores e propostos o fluxo de 

atendimento e acompanhamento, na execução da MSE”. 

 

Quais as estratégias utilizadas para conquistar a confiança do adolescente 

durante o cumprimento da medida? 

 

 “Acolhimento, acompanhamento familiar e fortalecimento de vínculos”. 

 

Qual o item primordial para se obter um bom resultado na aplicação das 

medidas? 

 

O acolhimento do adolescente. 
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No seu ponto de vista, como pedagoga, quais os desafios no procedimento 

metodológico para a efetivação do SINASE no CREAS? 

 

“Dos desafios destaco a falta do diálogo entre as Secretarias e as 

Varas de Infância e Juventude”. 

 

Diante da explicação dada pela Superintendente de Mangaratiba como 

Pedagoga, foi possível compreender a atuação do profissional da educação na 

aplicação da medida socioeducativa de meio aberto.  

Quanto as estratégias utilizadas no processo de aplicação da medida, o 

“acolhimento” se faz presente na fala da Superintendente.  Compreende-se que 

“acolhimento” e o fortalecimento do “vínculo familiar”, são pontos chave para 

realização do trabalho ético no atendimento do jovem em conflito com a lei, para seguir 

de forma positiva o cumprimento da sua medida. 

Outro ponto relevante apresentado pela funcionária, é o “diálogo entre as 

Secretarias e as Varas de Infância e Juventude”, considerando esse diálogo como um 

dos grandes “desafios”. Certamente é um desafio desenvolver um trabalho que atenda 

a todos os sujeitos de sua incumbência com eficiência, tendo o quadro de funcionários 

reduzido, sem a parceria de sua rede.  

Em síntese, ao que se refere o Art. 12 (BRASIL, 2012) na composição da 

equipe técnica, que deve ser interdisciplinar envolvendo profissionais da área da 

educação, saúde e assistência social, se faz necessário também, que a Secretaria 

Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde complemente o trabalho 

realizado pelo CREAS, seguindo o seu papel em rede, evitando assim, a incompletude 

institucional que fragiliza todo trabalho assistencial.  

 

4.2 MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS 

 

A segunda tentativa de conhecer como se dá o trabalho da equipe do CREAS 

em Angra dos Reis ocorreu em julho de 2017. O encontro foi muito limitado em 

comparação a recepção que tive ao município de Mangaratiba. A pesquisa se deu em 

um único encontro ao qual a Assistente Social que me recebeu.  
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O CREAS de Angra dos Reis também não possui um profissional da área da 

educação em sua equipe. A função deste profissional se dá por meio da Assistente 

Social, no qual questionou se “sentir sobrecarregada em realizar as funções que lhe 

cabe mais a do Pedagogo”.  

A equipe é formada por Assistente Social, Psicólogo e Advogado, além da 

Coordenadora do CREAS. Os documentos do qual pude ter acesso no CREAS de 

Mangaratiba, em Angra dos Reis não tive a mesma oportunidade. Um dos motivos em 

si, é de todo o Sistema público de Angra dos Reis ser muito restrito a fornecer 

informações. Outro motivo, foi pelo fato de não ter nada contabilizado quanto ao 

número de adolescentes que cumpriram a medida de meio aberto desde a sua 

inauguração, que foi fundado em 2006. Nem mesmo os documentos de regimento 

interno e o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo existe até o presente 

momento.  

Segundo a Assistente Social, a cada mudança de Governo, muitos desses 

documentos se perdem. Os prontuários dos jovens estavam somente arquivados em 

pastas arquivos, não constava nada no sistema. 

Essa situação foi algo que me impressionou muito, até mesmo pelo número de 

adolescentes que eles atendem e não ter nada registrado que facilitasse o trabalho 

da equipe em si. 

De acordo com a Assistente Social, de janeiro de 2017 à julho do mesmo ano, 

20 (vinte) adolescentes estavam em cumprimento de medida socioeducativa. Desses 

20 jovens, 5 estavam em cumprimento de medida de meio aberto (3/PSC e 2/LA) e 

15 encontram-se em medida de semiliberdade. Aos adolescentes em semiliberdade, 

o CREAS faz o acompanhamento da família desses jovens.  

Essas informações foram fornecidas pela Assistente Social que me passou do 

levantamento que ela fez somente deste ano, sabendo neste caso da minha visita. 

Quanto ao total de adolescente que passaram pela medida, até o momento da 

pesquisa não tinha. 

A Assistente Social relatou que encontra dificuldades em “fazer uma ponte com 

a escola” do educando em cumprimento da medida. Sendo assim, não há um 

acompanhamento escolar desse jovem. O único documento que garante a efetiva 
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informação que esse jovem está inserido na escola, é a declaração de matrícula, no 

qual é encaminhado para o Juiz.  

O mesmo procedimento se dá na conclusão da medida. Aos jovens que não 

fazem as visitas ao CREAS “fica inviável saber se ele cumpriu a medida, pois o 

Ministério Público não dá um retorno”.  

As atividades internas realizadas no CREAS aos jovens que cumprem medida 

de meio aberto são através de dinâmicas de grupo, com a família quando possível e 

ocorre uma vez por mês os encontros. “Esse grupo não é terapêutico e sim reflexivo 

como o regime”.  

Durante esses encontros, a Assistente Social leva músicas, reportagens e 

trabalha a reflexão do tema abordado. Quando consegue, encaminha os adolescentes 

para palestras ou processos para Jovem Aprendiz através da parceria com o CIEE2 

de Volta Redonda. As oficinas oferecidas nos CRAS não são obrigatórias para os 

jovens, mas são sugeridas a eles no intuito de aproveitar a medida. 

Para esclarecer os questionamentos, a realidade do CREAS de Angra dos 

Reis, principalmente sobre a aplicação das medidas socioeducativas, e no qual não 

obtive durante a visita realizada, pude ter algumas respostas por meio do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro que em parceria dos Conselhos municipais de 

educação de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, Secretaria Estadual de Educação 

do Rio de Janeiro e com o município de Angra dos Reis, realizaram no dia 30 de 

outubro de 2017 um ciclo de debates sobre o Atendimento Escolar de Adolescentes e 

Jovens em cumprimento de Medidas Socioeducativas. 

Esse debate teve como objetivo, ajudar os municípios ouvindo suas 

necessidades, e posteriormente encontrar soluções para mitiga-las. Dos temas 

levantados, envolvia a educação Quilombola, educação Indígena, educação 

Especial/Inclusiva e educação socioeducativa. Desses temas, a educação Inclusiva 

foi o mais votado para se discutir, e com menos votação se deu o sistema 

socioeducativo. Por esse motivo, a Drª Débora do Ministério Público do Rio de Janeiro 

                                                 
2 O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) é uma associação civil de direito privado, sem fins 
lucrativos e de fins não econômicos, reconhecida como entidade de assistência social que, por meio 
de diversos programas, dentre eles o de aprendizagem e o estágio de estudantes, possibilita aos 
adolescentes e jovens uma formação integral, ingressando-os ao mundo do trabalho. 
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relata que o conselho escolheu o tema socioeducativo para ser discutido porque teve 

menos votação.  

Esse debate se deu por meio de uma escuta pública, tendo 14 encontros no 

total, viabilizando as sistematizações de oferta de educação a esses jovens em 

conflito com a lei. Sendo assim, a Assistente Social se colocou apresentando a 

situação real do CREAS de Angra dos Reis e a grande dificuldade da aproximação 

das famílias e dos setores públicos que deveriam acompanhar o CREAS em parceria 

de rede.  

Neste caso, o promotor de Justiça entrou com uma ação para que o Plano 

Municipal de Atendimento Socioeducativo do CREAS de Angra dos Reis fosse de fato 

elaborado.  

Essa realidade não se difere da realidade do município de Paraty em relação 

as dificuldades em conseguir a documentação do sistema socioeducativo em seu 

regimento. Os questionamentos sobre a necessidade de parceria das Universidades 

e uma formação continuada que contemple os profissionais nessa área 

socioeducativa também foi levantada, além da importância do MEC3 criar resoluções 

sobre cursos de aperfeiçoamento sobre o sistema socioeducativo. 

Frente a essa situação no qual se colocou a Assistente Social do CREAS de 

Angra dos Reis a esse debate, foi possível compreender um dos motivos de não se 

ter as devidas documentações exigidas pelo ECA e SINASE, além do devido 

acompanhamento aos jovens que cumprem a medida de meio aberto, ainda que isso 

não justifique em sua totalidade. 

Considerando as questões acima, refletimos que a partir da visita ao CREAS 

de Angra dos Reis para esta pesquisa, se fez necessário a elaboração do Plano de 

Atendimento, até mesmo no sentido que a equipe, diante de uma escuta pública 

organizada pelo Ministério Público (MP), colocou as suas necessidades solicitando a 

ajuda para o atendimento com os adolescentes em cumprimento da medida 

socioeducativa de meio aberto. Porém, o MP irá cobrar posteriormente um retorno do 

trabalho da equipe com esses jovens de fato, que neste caso, é a construção e 

aplicação do seu Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. 

                                                 
3 Ministério da Educação (MEC) é um órgão Federal que tem a incumbência administrativa pelas 
políticas de educação do Brasil. 
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No dia quatro de abril de 2018, durante o encontro do Grupo de estudo sobre 

as Políticas de Educação no Sistema Prisional e Socioeducativo do IEAR ministrado 

pelo professor Elionaldo Julião, recebemos a visita da profissional da Secretaria 

Municipal de Educação de Angra dos Reis, responsável pela Coordenadora do 

departamento assistência e inclusão dos adolescentes e jovens em defasagem idade-

série no município. Por meio desta funcionária, descobrimos que a Secretaria de Ação 

Social do Município conseguiu construir o seu Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das informações obtidas durante a pesquisa, foi possível analisar 

questões chave para construção deste trabalho, que teve como objetivo compreender 

a atuação do Pedagogo na aplicação das medidas socioeducativas de meio aberto. 

Diante da realidade dos CREAS de Angra dos Reis e Mangaratiba, é possível 

perceber o grande desafio e dificuldades que a equipe técnica encontra para atender 

a demanda de pessoas necessitadas de assistência, além do atendimento aos 

adolescentes que cumprem a medida de meio aberto. 

O desafio começa pela estruturação do quadro de pessoal para o atendimento, 

no qual nos dois CREAS, o quadro da equipe está reduzido por não ter o profissional 

da educação. A ausência deste profissional faz toda a diferença para o atendimento 

do adolescente em cumprimento da medida, uma vez que o SINASE menciona no seu 

Art. 12 que a composição da equipe técnica deverá ser interdisciplinar, envolvendo 

profissionais da área da saúde, assistência social, educação e também jurídica. 

O funcionamento do programa socioeducativo de meio aberto não pode se dá 

por apenas um ou dois agentes. É preciso que a equipe esteja completa para que 

ocorra a articulação harmônica na atuação da equipe com as ações postas por cada 

Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. As ações do Plano estão voltadas 

para priorizar o bom atendimento do adolescente que necessita da mediação dos 

socioeducadores para o cumprimento da sua medida. 

Logicamente, o adolescente também precisa querer cumprir a medida e assim 

reparar o seu dano a sociedade e consigo mesmo na condição de cidadão que 

compreende que temos direitos e deveres a seguir. No entanto, se faz necessário que 

os membros da equipe responsável pela mediação do adolescente durante o 

cumprimento de sua medida, estejam totalmente preparados para tal atendimento, 

especialmente nos casos em que a equipe não estiver completa. Para tal motivo, se 

faz necessário proporcionar investimento na formação destes profissionais por meio 

da: 

Capacitação e valorização dos profissionais do sistema socioeducativo, 
fortalecimento do trabalho intersetorial que mobilize os demais setores do 
Sistema de Garantia de Direitos, expansão quantitativa de CREAS e 
adequação do quadro efetivo de profissionais a sua devida cobertura. 
(GODOI, 2017, p. 47). 
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Cabe ressaltar que a cada governo, muitas vezes muda o quadro de pessoal, 

ocorrendo a descontinuidade do trabalho da equipe anterior. Por isso, é preciso 

compreender que não há uma equipe melhor do que a outra. Não há um projeto ou 

ações melhores do que as outras. O que existe, é um sistema constituído por lei que 

exige que o processo de cumprimento da medida seja satisfatório. Tanto no sentido 

de proporcionar ao adolescente a prática reflexiva para com as suas ações, como para 

a autonomia das suas decisões coletivas e pessoais. 

 Buscou-se analisar por meio deste trabalho, uma parte da política de 

atendimento do CREAS na aplicação das medidas socioeducativas de meio aberto. E 

verificou-se que “ser responsável no desenvolvimento de uma prática qualquer 

implica, de um lado, o cumprimento de deveres, de outro, o exercício de direitos”. 

(FREIRE, 2001, p. 44). 

O CREAS, por ser uma entidade pública, está inserido dentro do grupo dos 

entes federados, neste caso o município. Cabe ao CREAS o dever de cumprir para 

com seu município o atendimento dos jovens que se encontram em conflito com a lei. 

Sendo assim, é necessário que a equipe cumpra com o seu Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo elaborado dentro dos critérios e exigências previstos no 

ECA e SINASE para a aplicação de medidas socioeducativas de meio aberto. Para 

garantia de seus direitos, faz-se necessário a cobrança do Ministério Público no 

monitoramento e inserção dos profissionais que não consta dentro da sua equipe para 

que o fluxo de atendimento assistencial a todos possa ocorrer de forma positiva.  

Quanto ao conteúdo aqui apresentado, servirá como um material de apoio, para 

que os próximos pesquisadores possam investir em novos temas de pesquisa dentro 

do próprio CREAS.  

Dentre tais questões, no que versa sobre o papel do Pedagogo e como 

educador social na aplicação das medidas socioeducativas de meio aberto, esse 

profissional é tão importante como qualquer outro profissional da equipe. 

Para Costa (2006 d, p. 85), o sentido “interdisciplinar” do Art. 12 (BRASIL, 2012) 

deveria ser utilizado como “inter-profissionais”. No ambiente socioeducativo de meio 

aberto, o trabalho dar-se por meio do contexto da educação não formal, que envolve 

a pedagogia social, desenvolvendo um trabalho político sociocultural, individual e a 
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mentalidade do adolescente para alcançar objetivos imediatos, porém a longo prazo. 

É uma educação para cidadania e inclusão social.  

Assim, a equipe “inter-profissionais” irá atuar, cada um dentro de suas 

competências, para contribuir com o adolescente no cumprimento da sua medida.  

O assistente social, por exemplo, terá que identificar e analisar questões 

pertinentes ao adolescente, contribuindo para a solução de problemas de natureza 

social do educando. Já o Psicólogo irá estudar e avaliar o indivíduo em seus distúrbios 

psíquico e comportamento social. O advogado atuará na parte judicial, fazendo o 

intercâmbio entre o Juiz, Promotoria e o Ministério Público.  

Ao Educador Social/Pedagogo, por outro lado, deverá executar e coordenar 

atividades socioeducativas, o atendimento e acompanhamento em atividades internas 

e externas; buscar parcerias junto a equipe em instituições profissionalizantes do 

Sistema S4 e para o trabalho na condição de Aprendiz. Manter os laços de convívio 

familiar durante o cumprimento da medida e no acompanhamento escolar. Participar 

do Plano Individual de Atendimento (PIA), dentre outras atividades correlatas. 

Sendo assim, cada profissional tem as suas incumbências no processo de 

aplicação da medida. Uma vez que a equipe não esteja bem estruturada em 

quantidade do grupo de pessoal, corre-se o grande risco de fragilidade no atendimento 

do adolescente em conflito com a lei, como no cumprimento da medida pelo jovem em 

sua totalidade.  

O profissional ausente na equipe do CREAS de Angra dos Reis e Mangaratiba, 

foi o profissional da educação, ou seja, um Pedagogo. Sua importância está nas 

questões educativas que exige o Programa, já que o mesmo reporta-se a práticas 

educacionais. O Pedagogo que deveria trabalhar grande parte das atividades 

pedagógicas para o convívio social, no entanto, esta não foi a realidade encontrada 

durante a construção deste trabalho.  

Neste sentido, a ausência do Pedagogo na equipe significa fragilidade durante 

o trabalho a ser desenvolvido. A falta de um membro da equipe faz toda diferença, 

                                                 
4 Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento 
profissional, além de terem seu nome iniciado com a letra S. Fazem parte do sistema S: Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da 
Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os 
seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest). 
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sobrecarregando o grupo, visto que cada profissional possui as suas incumbências. 

Também ocorre o risco de descontinuidade do jovem a medida. E esse não é o 

objetivo do CREAS. Ao contrário, o seu objetivo é contribuir com o adolescente no 

cumprimento total da sua medida.  

As concepções denunciadas nesta pesquisa apontam que se faz necessário 

algumas mudanças. Assim sendo, sugiro que ocorra a completude dos setores 

envolvidos na aplicação das medidas socioeducativa de meio aberto. O trabalho em 

rede compreende a continuidade no trabalho iniciado pelo CREAS. Ou seja, as 

Secretarias responsáveis por esta medida junto ao CREAS fortalecem o trabalho na 

melhoria de oferta das políticas públicas, preventivas e políticas educacionais no 

trabalho desenvolvido.  

Outro ponto relevante para mudanças é rever os Planos Municipais de 

Atendimento Socioeducativo. Nele sugiro apresentar detalhadamente as atribuições 

do dirigente e membros da equipe técnica. Bem como o quantitativo dos recursos 

humanos. Ou fazer essa discriminação dentro do Regimento interno, que neste último, 

reitera nos Art. 11 III a, 12 §2º (BRASIL, 2012). 

Diante das dificuldades identificadas pelos CREAS de Angra dos Reis e 

Mangaratiba em sobrecarregar um dos profissionais da equipe para realizar as suas 

atribuições e a do Pedagogo por sua ausência, proponho que os dirigentes da unidade 

de atendimento socioeducativo reivindique  do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania (CAO Cidadania), 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e da Juventude (CAO da 

Infância e da Juventude) e ao poder público municipal a inclusão do profissional da 

educação. Considerar esta exigência não é apenas inclui-lo a equipe, é compreender 

que por lei esse profissional tem seus papéis atribuídos com os adolescentes que se 

encontram em cumprimento da medida socioeducativa de meio aberto. 

Identificamos que a política do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (2006/2012) na medida socioeducativa de meio aberto, não deixa 

claro qual profissional da educação deverá atuar durante a aplicação da medida. 

Sendo assim, seja qual for o profissional, desde que a formação superior seja na área 

da educação, poderá atuar na equipe do CREAS. No entanto, é fundamental que esse 

profissional, “além do conhecimento específico relativo à sua área de atuação, tenha 

também uma consistente e sólida formação legalista básica”. (COSTA, 2006 b, p. 35). 
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Logo, faz-se necessário que retifique a política do SINASE quanto a medida de 

meio aberto especificando o Pedagogo como membro da equipe desta medida, como 

deixa claro nas medidas de restrição de liberdade e semiliberdade. Por fim, tais 

questões postas como sugestões parece ser possível concretizá-las. No entanto, é 

preciso compreender que para sanar uma problemática, a completude entre as partes 

envolvidas no processo da aplicação da medida socioeducativa de meio aberto, deve 

manter-se em rede para superação dos desafios presentes. 
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