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Controvérsias da vida social1  
 

Buscar organizar o mundo e/ou, espaço real, muitas vezes idealizado, 

Possibilita a (re)construção ou (re)constituição de uma nova ordem intrapsíquica, 

Entretanto, apenas observar as várias vulnerabilidades e desigualdades sociais existentes 

Nos torna, cada vez mais, seres irracionais. 

Tolerar, suportar ou apenas fingir não enxergar, 

No dia a dia, a convivência familiar e comunitária desencadeia conflitos 

Internos/externos, Afetos e Desafetos. 

Sinta o que é intolerável, 

Arranque as amordaças de sua boca, 

Retire a venda dos olhos, 

Perceba, observe e, principalmente, movimente-se, 

Inquiete-se e não emburreça. 

Não tenha medo, Reaja!!! 

O habitual pode ser prejudicial, permita-se, 

Desconstrua as falhas, seja crítico e aponte os abusos. 

Renove-se, reinvente-se, 

Diga ao mundo: Hoje, SIM!!! 

Melhor tarde do que nunca, 

Sem pílulas da alegria “fluoxetina”, 

Seja o Doutor de sua vida e viva, 

Afinal, até os conflitos podem gerar ganhos mútuos. 

Dissemine a cultura de paz 

E beba da água da vida, 

Até que um dia essa fonte não lhe abasteça mais. 

Mesmo assim, quando chegar a hora de sua partida, 

Deixará aos que fica, a fonte aberta e o seu legado 

De quem viveu, aproveitou e gozou da vida. 

Enfim, despida sua vida de tudo, seja intenso, porém, nunca seja hipócrita. 

As adversidades e controvérsias sociais estão aí para serem superadas, 

Afinal, todos nós sabemos o que é sentir dor, tristeza e alegria, 

E temos a certeza de que estamos nesse espaço de passagem, 

Que muitas vezes a desordem pode ser ordem, 

Basta observar que a vida é uma constante. 

Faça uso do seu melhor em prol do outro 

E rasgue risos nos rostos alheios, 

Seja feliz e cultive o melhor de si. 

 

 

 

 

                                                      
1 Texto elaborado por William Vinicius Pinto. Escrevi esse singelo texto, dedicando-o a meus pais, que são a fonte 

de inspiração e o meu alicerce para seguir sempre em busca de um mundo melhor possível. Dedico-o também a 

meus familiares, que sempre me impulsionam a permanecer nessa caminhada; aos mestres, que me nutriram com 

a troca de saberes; aos meus amigos, colegas e, principalmente, aos sujeitos deste estudo, bem como os 

profissionais que atuam no âmbito da educação e da assistência social, tendo como premissa que sozinhos não 

somos nada, porém, quando estamos juntos, somamos e propomos mudanças radicais para toda a sociedade. Por 

fim, não menos reconhecida sua importância na minha vida, agradeço ao meu companheiro, Marcelo, que está 

comigo em todos os momentos, dando-me força, demonstrando compreensão, admiração e alimentando meu ser 

em formação, mesmo quando, por vezes, pensei em desistir! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uma crítica permanente aos desvios fáceis com que 

somos tentados, às vezes ou quase sempre, a deixar 

dificuldades que os caminhos verdadeiros podem 

nos colocar. Mulheres e homens, seres histórico-

sociais, nos tornamos capazes de comparar, de 

valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de 

romper, por tudo isso, nos fizemos seres éticos. Só 

somos porque estamos sendo. Estar sendo é a 

condição, entre nós, para ser. Não é possível pensar 

os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto 

mais fora dela. Estar longe ou pior, fora da ética, 

entre nós, mulheres e homens, é uma transgressão. 

É por isso que transformar a experiência educativa 

em puro treinamento técnico é amesquinhar o que 

há de fundamentalmente humano no exercício 

educativo: o seu caráter formador (FREIRE, 1997, 

p. 18-19). 
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RESUMO 

 

Esta dissertação investiga e analisa a concepção e os significados das ações socioeducativas 

para os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de meio aberto à luz da pedagogia 

social e da socioeducação, procurando apreender, por meio de seus próprios argumentos, os 

elementos do processo de acompanhamento pelo qual passa em função da medida que incidem 

no seu modo de ver a escola, a sociedade e o seu estar no mundo. A questão da pesquisa é 

compreender o lugar da escola e da comunidade no processo de socioeducação sobre a ótica 

dos adolescentes, que são expurgados das instituições enquanto carregam o estigma de infrator. 

Este trabalho, ao falar de adolescente em conflito com a lei, localiza-o em segmento social 

destituído de direitos elementares, inserido em territórios aos quais lhe impõe inúmeras 

vulnerabilidades. O processo investigativo tomou como referência as bases da pedagogia social 

espanhola e o seu desenrolar no Brasil, alicerçado a teoria freiriana, sobretudo, de que os 

oprimidos desenvolvem saberes a partir da vida por eles vivida e tais saberes não devem ser 

negligenciados pelas instituições públicas, pois articulados a outros conhecimentos contribuirão 

para que os adolescentes superem a sua situação conflituosa com a justiça. Por se tratar de 

pesquisa qualitativa, da entrevista coletiva realizada com 08 adolescente, assim como da 

experiência do pesquisador no campo em que se inscreve na investigação, foram extraídos os 

materiais empíricos que deram base a este estudo. 

 

Palavras-chave: Adolescente. Medida socioeducativa. Socioeducação. Pedagogia social. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation investigates and analises the conception and the meaning of the social and 

educational actions for adolescents who serve correctional measures in open places according 

to social pedagogy and socio-education, aiming at understanding, through their own arguments, 

the elements of the monitoring process they go through according to the measure which affects 

their point of view about school, society and to be in the world. This work reviews the role of 

the school and the community in the social and educational process from the adolescents’ view, 

who are expulsed from the institutions, being stigmatized as delinquents. This work deals with 

the adolescent in conflict with the law, placed in a social segment deprived from basic rights, 

exposed to countless vulnerabilities. The investigative process took as reference the basis of the 

Spanish Pedagogy and its development in Brazil, supported by Paulo Freire’s thesis, 

specifically  regarding the fact that the oppressed develop knowledge based on their own lives, 

which is not to be neglected by public institutions, because, when added to other kinds of 

knowledge, it will contribute to the adolescents´ overcoming their conflict with justice.  

Besides, making possible the practice of reflection on the social condition in which they live 

and the possible mobility in this society, which they are part of and help to build. This is a 

qualitative research based on the collective interview of 08 adolescents, including the 

researcher’s experience in the field of the investigation; those were the empirical materials used 

in this study.  

 

Key words: Adolescent.  Social and educational measure. Socio-education. Social pedagogy. 

Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Esta disertación investiga y analisa la concepción y los significados de las acciones 

socioeducativas para los adolescentes que cumplem medida socioeducativa en lugares abiertos 

según la pedagogía social y de la socioeducación, buscando comprender, por medio de sus 

propios argumentos, los elementos del proceso de supervisión por el cual pasa en función de la 

medida que influye en su modo de ver la escuela, la sociedad y su estar en el mundo. Examina 

el lugar de la escuela y de la comunidad en proceso de socioeducación bajo la óptica de los 

adolescentes, que son expulsos de las instituciones mientras carguen el estigma de infractor. 

Este trabajo, al tratar de adolescentes en conflicto con la ley, los ubica en segmento social 

destituido de derechos elementales, inserto en territorios en los cuales se les impone 

innumerables vulnerabilidades. El proceso investigativo tomó como referencia las bases de la 

pedagogía social española y su desarollo en Brasil, respaldada por la tesis freiriana, sobre todo, 

de que los oprimidos desarrollan conocimiento a partir de la vida por elllos vivida y dicho 

conocimiento no debe ser descuidado por las instituciones públicas, puesto que articulados a 

otros conocimientos contribuirán para que los adolescentes superen su situación conflictuosa 

con la justicia. Por tratarse de pesquisa cualitativa, de la entrevista colectiva realizada con 08 

adolescentes, así como de la experiencia del pesquisador en el campo en que se inscribe la 

investigación, fueron extraídos los materiales empíricos que dieron base a este estudio. 

 

Palavras-clave: Adolescente. Medida socioeducativa. Socioeducación. Pedagogía social. 
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1 APRESENTAÇÃO: TECENDO AS MEMÓRIAS DO ONTEM E DE HOJE  

 

É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que 

se funda a educação como processo permanente. 

Mulheres e homens se tornaram educáveis na 

medida em que se reconheceram inacabados. Não 

foi a educação que fez mulheres e homens 

educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é 

que gerou sua educabilidade. (FREIRE, 1997, p. 

64). 

 

Depois de muito refletir, cheguei à conclusão de que seria impossível iniciar a 

construção deste memorial sem citar um dos principais pensadores da transformação social e 

educacional, Paulo Freire. Além de me apaixonar por sua teoria e legado, certamente me instiga 

a olhar o mundo como um enorme tabuleiro para jogar Lego, ou seja, faz-me recordar, construir, 

lembrar, refazer, reconstruir e repensar a minha trajetória de vida, dando-me suporte para 

compreender que estou em constante processo de formação, um ser humano inconcluso, 

levando em consideração que tudo está em processo de (re)construção, inclusive minha própria 

maneira de ser e estar no mundo. 

Impreterivelmente, registro, aqui, que a minha história de vida não pode ser lida como 

uma simples interpretação, ou por uma ótica singular, tendo em vista a multiplicidade de 

pessoas, histórias, interferências, inferências, implicações, pressuposições, entre outros 

elementos sociais, que me possibilitaram fazer a ressignificação e compreensão da minha 

história de vida, sustentando minhas escolhas e, consequentemente, dando-me direcionamento 

plausível para que eu possa sempre estar envolvido no processo de a (re)invenção do presente 

e na construção do futuro. 

Em relação à formação da minha família de origem, inicialmente destaco que meus pais 

são primos – era corriqueiro, antigamente, primos se casarem –, e eles estabeleceram um 

relacionamento conjugal que perdura há 32 anos. Minha mãe, Cleuza, 58 anos, batalhadora, 

trabalha como cuidadora de crianças em casa; meu pai, José Carlos, 60 anos, é pedreiro 

autônomo. Ambos não concluíram o ensino médio. Porém, devo admitir que cada um, de forma 

simples e, ao mesmo tempo, complexa, apresenta um grau elevado de sabedoria popular, 

dotados de afetividade para com os filhos e incansáveis na forma de educá-los. Em relação aos 

frutos desse relacionamento conjugal, nasceram três filhos: eu, 32 anos; Diego, 30 anos; e 

Fernanda, 26 anos. Além dessa fraternidade, tenho dois irmãos do primeiro relacionamento de 

meu pai: Marcelo, que, infelizmente, faleceu ainda em sua juventude, quando tinha 21 anos, em 
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decorrência de seu envolvimento com a criminalidade; e Kleber, 37 anos. Posteriormente, meus 

pais, mesmo diante das adversidades, ainda adotaram Aline, 22 anos, quando ela tinha apenas 

2 anos de idade. À época, imediatamente, passamos a considerá-la como irmã biológica. 

Quando começo a relembrar e a escrever a trajetória da formação da minha família, 

involuntariamente, pego-me sorrindo sozinho, reconstituindo os vestígios de minha infância da 

qual, mesmo com inúmeras dificuldades, sinto falta. Orgulho-me de fazer parte dessa família. 

Nasci em 8 de março de 1986, incrivelmente, dia e mês marcado para celebrar o “Dia 

Internacional da Mulher”2. Cresci ouvindo a triste história da fábrica têxtil de Nova York, em 

1911, quando aproximadamente 130 mulheres/operárias morreram carbonizadas. Entretanto, 

esse dia tem forte significado histórico-político-social de consagração das intensas lutas pelo 

reconhecimento de direitos que as mulheres reivindicavam diante de situações tão adversas, tais 

como jornada excessiva aliada a condições precárias de trabalho e baixo salário. Dessa forma, 

a data deve ser vista como resultado dessas desigualdades, sendo importante a permanente 

discussão por direitos, igualdades de gênero e rompimento das situações de violência. Assim, 

sinto-me honrado por ter nascido na referida data. 

 Ao longo da minha infância, não me recordo qual a profissão eu gostaria de seguir; 

apenas lembro-me de que não frequentei a educação infantil devido ao medo de ficar sozinho 

no espaço escolar. Talvez, ainda tenha esse receio até os dias de hoje e isso pode ser um dos 

motivos que me conduziram a traçar minha carreira para o âmbito da educação social. 

Quando iniciei o ensino fundamental II, constituído pelas séries 5ª à 8ª, já alfabetizado 

e com aproximadamente 11 anos, surgiu um momento de crise na dinâmica da minha família. 

Minha irmã, Fernanda, matriculada nas séries iniciais do ensino fundamental, não conseguia 

ser alfabetizada – situação que provocava muita tristeza e aflição nos meus pais, principalmente 

em minha mãe. Por diversas vezes, deparei-me com ela chorando e questionando Deus acerca 

do porquê minha irmã não conseguir ser alfabetizada. Infelizmente, logo adiante, minha irmã 

iniciou tratamento médico e foi diagnosticada com um rebaixamento mental, que impede o seu 

desenvolvimento intelectual. Esse foi o segundo elemento que me fez questionar o processo da 

educação formal e pensar em seguir uma carreira acadêmica. 

 Ao longo de toda minha adolescência, observei a luta dos meus pais para promover o 

acesso e efetivar o direito da minha irmã em frequentar a educação formal, situação essa que os 

fez despender forças para além do cuidado que os pais têm. Felizmente, minha irmã, hoje com 

26 anos de idade, após ser acompanhada por profissionais especializados, foi alfabetizada.  

                                                      
2 NOVA ESCOLA. Por que 8 de março é o dia internacional da mulher? Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/conteudo/301/por-que-8-de-marco-e-o-dia-internacional-da-mulher>. 
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  No decorrer desse processo de sofrimento de meus genitores, por diversas vezes, eu me 

perdia em meus pensamentos, tentando achar uma solução para o problema que eles 

enfrentavam. Dessa forma, ao iniciar o ensino médio e vivenciar todas as dificuldades da 

educação formal pública e de, constantemente, me perguntar que profissão iria seguir, resolvi 

que seria professor, ou seja, no meu imaginário, acreditava que, com essa formação, conseguiria 

ajudar minha irmã e acalentaria o coração dos meus pais.  

Todavia, no decorrer da minha adolescência3, em virtude do contexto intrafamiliar e 

sociocomunitário vivenciado, senti o desejo de ser um profissional da educação, levando em 

consideração a possibilidade de contribuir para a transformação social. No entanto, as 

adversidades vividas naquele momento, especificamente em decorrência da falta de recursos 

financeiros, colocaram-me a refletir sobre o direito à educação, conforme consta preconizado 

pelo ordenamento jurídico. 

 Poderia ter permanecido no sofrimento da escassez de recursos financeiros da minha 

família, ou buscar estratégias para enfrentar tal dilema. Assim, aos 15 anos de idade, prestei o 

processo seletivo para ingresso no curso de preparação para o mercado de trabalho, oferecido 

no Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André, em parceria com o Rotary Club. Frequentei a 

referida profissionalização e, graças a Deus, fui direcionado para trabalhar como estagiário, aos 

16 anos de idade, numa empresa de transporte coletivo na mesma região, exercendo funções 

administrativas e correlatas. Permaneci nesse local por dois anos e tive a oportunidade de 

auxiliar nos rendimentos domésticos e investir em outros cursos de qualificação profissional. 

Posso, hoje, avaliar que esse foi um dos propulsores para a minha busca por novos saberes e 

construção de diferentes pontos de vista. 

 Toda minha trajetória escolar foi permeada por escolhas, encontros e desafios, desde a 

educação inicial à conclusão do ensino médio, em 2003, integralmente, cursados na rede pública 

de ensino. Como creio que nada nesta vida seja por acaso e que somos resultados do que 

lançamos ao universo, naquele ano da minha conclusão escolar foi instituído, pelo Governo 

Federal do Brasil, o Programa Universidade para Todos (PROUNI), a partir do Projeto de Lei 

n.º 3.582/20044, destinado à concessão de bolsas de estudos integrais e parciais, nos cursos de 

graduação de instituições privadas de ensino superior, tendo como principais requisitos para 

                                                      
3 A adolescência é uma fase de transição, em que há um constante questionamento dos jovens, estes apresentam 

muitas incertezas sobre o que escutam e acabam se rebelando. Neste período da vida, diversos fatores intrínsecos 

– biológicos, emocionais e genéticos e também os extrínsecos – a família, escola, os amigos e a comunidade onde 

vivem, tornam-se determinantes na sua formação, e caso haja falhas neste processo de amadurecimento, as 

consequências tornam complexas e podem produzir danos individuais e para a sociedade. (ABERASTURY, 1989, 

p. 29) 
4 Dispõe sobre a instituição do Programa Universidade para Todos (PROUNI) e dá outras providências. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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inscrição ter concluído o ensino médio em escola da rede pública e participado do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), levando em consideração a nota obtida como elemento de 

avaliação. Mesmo sem ter conhecimento prévio desse projeto de lei, no último ano em que 

cursava o ensino médio, inscrevi-me para participar do ENEM, obtendo uma nota que, em 

comparação à média nacional, poderia ser utilizada para participação do PROUNI. 

 Inacreditavelmente, quando o meu desejo de ingressar num curso de nível superior já 

estava quase neutralizado, fui surpreendido com o início das inscrições do PROUNI, sendo 

aquele o primeiro ano do referido programa. Coincidência ou não, encarei a situação como se 

o destino estivesse me dando uma oportunidade de sonhar e ser o primeiro membro da minha 

família, de origem humilde, a ingressar na universidade, especificamente no curso de 

Licenciatura em Pedagogia e Gestão Escolar. Mesmo que desconfiado de tal ação do governo, 

ainda assim, resolvi arriscar e me inscrever. 

Ao ser publicado o resultado, não tenho palavras para descrever a sensação que tive ao 

conferir que meu nome se encontrava na lista de candidatos aprovados com bolsa integral, 

cedida pelo Ministério da Educação, para ingressar, no primeiro semestre de 2004, no curso 

escolhido, na Universidade do Grande ABC (UNIABC), onde estudei por sete semestres. Nela, 

tive a honra de conhecer professores brilhantes, grandes mestres e doutores que me 

incentivaram a nunca desistir dos meus planos, bem como em dar continuidade aos estudos, 

além de promoverem o meu primeiro contato acadêmico com a obra de Paulo Freire, 

principalmente no que diz respeito à educação como ferramenta para liberdade. 

 Cabe enfatizar que a escolha do mencionado curso foi permeada pela angústia de 

vivenciar a dificuldade de aprendizagem da minha irmã e, consequentemente, aliviar o 

sofrimento que, diariamente, percebia estampado no rosto dos meus pais; ou seja, acreditava 

que encontraria respostas, nas ciências da educação, para tentar resolver, ou, pelo menos 

compreender, o que de fato acontecia com ela. 

 Ao longo do curso, percebi que não seria suficiente minha formação em Pedagogia para 

buscar uma solução do problema de saúde mental que minha irmã enfrentava; porém, com o 

envolvimento nas atividades e discussões ocorridas com o passar dos semestres, apaixonei-me 

pelo ofício de “professor”, pelo fato de ter obtido, na formação, a conscientização da 

importância desse profissional para romper com inúmeras situações de risco e vulnerabilidades 

a que muitas crianças e adolescentes eram expostos. 

Nesse ínterim, no decorrer da graduação, tendo em vista o meu entusiasmo pelo legado 

de Paulo Freire, foi oportunizado, pela universidade, a minha participação, como ouvinte, no 

evento em comemoração aos “10 anos ausência/presença Paulo Freire”, realizado no auditório 
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da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), no ano de 2007, sendo esse mais 

um dos importantes fatos que, possivelmente, desencadearam minha pretensão em atuar na área 

social e educacional, tendo como referência os pequenos relatos das experiências e vivências 

referenciadas em Paulo Freire ali explanados por diversos profissionais e estudiosos. 

 Ainda referentemente à minha formação, frequentei estágio remunerado na rede 

municipal de ensino de São Bernardo do Campo, atuando como professor substituto em uma 

escola localizada próxima à minha residência e com altíssimos índices de vulnerabilidades, ou 

seja, local que ainda não era urbanizado e que as políticas públicas de educação, assistência 

social, habitação e saúde não supriam as necessidades dos moradores. Estive presente e atuante 

na associação dos moradores do bairro e no estágio, por aproximadamente dois anos, sempre 

atuando na perspectiva de buscar melhorias para a comunidade escolar e seu entorno. 

 Após a conclusão do curso de Pedagogia, em 2007, comecei minha jornada pela busca 

por uma colocação no mercado de trabalho formal, especificamente no exercício da docência. 

Entretanto, ainda com dificuldade para conseguir uma oportunidade efetiva, passei a exercer 

atividade remunerada em uma empresa de atendimento ao cliente, local em que permaneci por 

alguns anos. Sentia-me angustiado pelo fato de não conseguir uma oportunidade na área 

educacional. Diante disso, resolvi dedicar meus esforços para mudar de área profissional e 

iniciei minha segunda graduação no curso de Direito, porém interrompida por perceber que não 

me “encaixava” naquele universo. 

Tendo como missão ideológica a busca por uma sociedade equitativa, passei a atuar 

como professor de reforço escolar para crianças que residiam nas proximidades de minha 

residência, principalmente para aquelas que apresentavam dificuldade no processo de 

aprendizagem. Diante de tal exercício informal de docência, conheci uma educadora social que 

atuava com crianças e adolescentes que se encontravam em situação de acolhimento 

institucional, afastados do convívio familiar por determinação judicial. 

Quando tomei conhecimento da especificidade do seu trabalho na área social, deparei-

me com outra realidade social e, desde então, passei um bom período me questionando sobre 

qual ou quais motivações que levavam um juiz a afastar aquelas crianças e adolescentes do seio 

de suas famílias. Essa indagação alimentou em mim uma curiosidade acentuada sobre o 

funcionamento do terceiro setor. Pesquisei sobre o tema e, posteriormente, aproximei-me da 

instituição em que a educadora social desempenhava suas funções, a Fundação Criança de São 

Bernardo do Campo (FCSBC), considerada como uma entidade referência no cenário nacional 

e reconhecida internacionalmente como órgão de proteção e garantia dos direitos das crianças 

e adolescentes. 
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Diante do histórico da referida instituição e os projetos ofertados, inscrevi-me em um 

dos programas sociais de formação para o trabalho oferecido naquela época e passei a atuar na 

instituição como jovem bolsista no controle de estacionamento rotativo municipal nas ruas 

centrais da cidade. Essa situação proporcionou-me maior aproximação com a instituição e, 

sendo assim, tomei ciência de sua existência para o município e para a sociedade em geral, 

levando em consideração os seus projetos e serviços direcionados para a educação no campo 

da assistência social – interface que me despertou o desejo de atuar em tal segmento 

profissional. Aguardei a abertura do processo seletivo público e, como já tinha formação 

superior completa, inscrevi-me para concorrer a uma vaga de educador social na instituição. 

Fui aprovado. 

 No ano de 2008, fui convocado para assumir o cargo e atuar numa casa de acolhimento, 

“abrigo”. Nela, atuei por quatro meses e, posteriormente, fui transferido para outro 

departamento, o Centro de Atendimento as Famílias (CAF), local que atendia às famílias que 

se encontravam em situação de conflitos intrafamiliares, expostas a riscos e vulnerabilidade, e 

demais adversidades. Permaneci por três anos nessa atuação. 

Mediante a complexidade das histórias que escutava e realizava abordagens, busquei 

uma nova formação acadêmica que se relacionasse com a demanda com a qual me deparava 

cotidianamente, indo, desse modo, cursar, na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

o curso de pós-graduação lato sensu em Intervenção e Prática Sistêmica com Famílias – Terapia 

Familiar e de Casal. Por necessidade institucional, fui remanejado para o atendimento 

especializado de famílias que tinham filhos acolhidos institucionalmente, sempre reportando 

relatórios técnicos ao Judiciário da Vara da Infância e da Juventude do município. 

 Paralelamente à minha atuação na área da infância, cursei mais três especializações 

(cursos de pós-graduação lato sensu) em Psicopedagogia Clínica, Gestão Psicossocial no 

Contexto de Políticas Públicas e Administração do Terceiro Setor, todas voltadas para a 

interface e o enlace entre a educação, assistência social e saúde, oferecidos pela Faculdade 

Campos Elíseos (FCE). 

 Ainda no desempenho de minhas atribuições na FCSBC, no ano de 2013, passei a atuar 

no Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), que promove a execução das medidas 

socioeducativas (MSE) em meio aberto, especificamente da Liberdade Assistida (LA) e 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). Nessa missão, lançando mão de uma metodologia 

amparada em reflexões sobre os pressupostos filosóficos, sociais, políticos, pedagógicos, éticos 

e teóricos, bem como naqueles fundamentados na teoria freiriana e na grande experiência 

acumulada, continuei a executar as ações, levando em consideração as normativas destacadas 
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pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS)5 e Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE)6. 

 Diante da complexidade do trabalho que desempenhava como educador social, senti a 

necessidade de buscar novos conhecimentos acadêmicos que poderiam subsidiar minhas ações 

técnicas sociopedagógicas, bem como contribuir para a disseminação de conhecimentos em 

relação ao terceiro setor, à educação social e à socioeducação7, tornando possível promover a 

ruptura do estigma que recobre essa demanda com a qual, diariamente, me relaciono. Isso 

também me possibilitou novas reflexões e instrumentalização técnica para prosseguir na luta 

pela equidade na promoção, garantia e efetivação dos direitos sociais e humanos que, 

rotineiramente, são violados. 

É indiscutível a viabilidade e a importância pessoal e profissional de lançar-me no 

campo de pesquisa. Por isso, submeti meu projeto a um programa de pós-graduação em 

educação, especificamente, ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Nove de Julho (PPGE/UNINOVE), no primeiro semestre de 2017. Para tanto, colaboraram o 

empenho ávido e o incentivo de amigos e profissionais que atuam no sistema socioeducativo8 

e, também, no âmbito acadêmico. 

Para melhor refletir e construir um projeto de pesquisa que contemplasse meus anseios 

e me desse suporte acadêmico para contribuir para a criação ou implementação de políticas 

públicas voltadas ao atendimento de adolescentes e jovens em cumprimento de MSE9, busquei 

                                                      
5 Disponível em: <https://docplayer.com.br/7827668-Sistema-unico-de-assistencia-social.html>. Acesso em: 20 

de maio de 2018. 
6 A implementação do SINASE objetiva primordialmente o desenvolvimento de uma ação socioeducativa 

sustentada nos princípios dos direitos humanos. Defende, ainda, a ideia de alinhamento conceitual, estratégico e 

operacional, estruturada, principalmente, em bases éticas e pedagógicas” (BRASIL, SDH-PR / CONANDA, 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, 2006, p. 16). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm>. Acesso em: 20 de maio de 2018. 
7 O conceito de Socioeducação ou educação social, no entanto, destaca e privilegia o aprendizado para o convívio 

social e para o exercício da cidadania. Trata-se de uma proposta que implica em uma nova forma do indivíduo se 

relacionar consigo e com o mundo. Deve se compreender que educação social é educar para o coletivo, no coletivo, 

com o coletivo. É uma tarefa que pressupõe um projeto social compartilhado, em que vários atores e instituições 

concorrem para o desenvolvimento e fortalecimento da identidade pessoal, cultural e social de cada indivíduo. 

(PARANÁ, 2010, p. 25). 
8 O termo sistema socioeducativo refere-se ao conjunto de todas as medidas judiciais previstas na legislação 

brasileira (Estatuto da Criança e do Adolescente), compreendendo as privativas de liberdade (Internação, 

Semiliberdade), as restritivas de liberdade (Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida) e ainda a 

Internação Provisória (quando o adolescente aguarda decisão judicial), pois tais medidas comportam a existência 

de programas e/ou serviços socioeducativos executados pelo Poder Executivo para que os adolescentes possam 

cumprir a medida a eles aplicada. O estatuto estabelece outras medidas como a Advertência, Obrigação de Reparar 

o Dano e Remissão que não se constituem em programas ou serviços. 
9 Nesta dissertação, será adotada para se referir aos adolescentes e/ou jovens em conflito com a lei a terminologia: 

socioeducando, conforme muitos programas de execução de MSE já utilizam. Diante disso, faz-se importante 

destacar o disposto no ECA, art. 2º, que considera criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Nos casos expressos em lei, aplica-se 

excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Dessa forma, complementado com o art. 
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estreitar o contato com o Professor Doutor Roberto da Silva, que é Livre Docente do 

Departamento de Administração Escolar e Economia da Faculdade de Educação da 

Universidade São Paulo (FEUSP).  

Diante desse contato, demonstrei-lhe o meu interesse pelo campo de estudo da educação 

social e as minhas inquietações vivenciadas no desenrolar do processo socioeducativo. 

Aproveitei para expor meu desejo de ser “aluno especial”10 em suas aulas, ministradas na 

disciplina Direito à Educação sob a Perspectiva da Pedagogia Social11. 

No decorrer das aulas que assisti, consegui ampliar minha visão sobre a pesquisa das 

práticas de educação popular, social e comunitária, perpassando, de forma macro, pelo 

arcabouço teórico, metodológico e também pelos elementos da cultura popular, práticas 

sistematizadas nos movimentos populares, sociais e comunitários e que são, por definição, inter, 

multi e pluridisciplinares. 

Ainda no que diz respeito a essa disciplina cursada, estabeleci contato com outros alunos 

que pesquisam temas diversos ligados à educação regular – momento ímpar, no qual pude 

compartilhar conhecimentos, conhecer profissionais incríveis e refletir sobre a possível 

construção de um projeto de pesquisa, partindo da necessidade de investigar a consistência e a 

importância das ações sociopedagógicas realizadas com os socioeducandos em cumprimento 

de medidas socioeducativas em meio aberto. 

Em favor a meu interesse pela elaboração do projeto de pesquisa, pode-se destacar que 

estar presente nas aulas mencionadas me proporcionou, além de aperfeiçoamento sobre o 

campo de estudo, o desabrochar de uma paixão pela Pedagogia Social (PS), principalmente pela 

sua contextualização sóciohistórica, pelos significados e pelos ricos diálogos mantidos com o 

professor. Diante de tal envolvimento acadêmico, dediquei-me à escrita e à pesquisa, 

objetivando o ingresso no Mestrado em Educação na Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo (FEUSP), com o fito de investigar a efetividade da interface entre a educação 

regular e popular na socioeducação sob a perspectiva da pedagogia social, tendo como 

referenciais teóricos Paulo Freire e os autores que enveredaram por sua linha. 

                                                      
104, são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nessa lei e no 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. 
10 Conforme PARECER CNE/CES Nº: 101/2007, em primeiro lugar, é importante ressaltar que a categoria “aluno 

não regular” ou “aluno especial” (como é mais comumente conhecido) constitui o que se denomina, na literatura 

pedagógico-educacional, de aluno exclusivamente vinculado a um ou mais componentes curriculares e não a um 

determinado curso. 
11 Nesse estudo, leva-se em consideração a conceituação de pedagogia social trazida no Dicionário de Ciências de 

la Educacion: “A Pedagogia Social é uma ciência; ciência prática; ciência normativa; ciência descritiva; ciência 

que produz tecnologia educacional; ciência orientada para indivíduos e grupos; numa relação de cuidado e ajuda; 

como promotora nas pessoas da capacidade de administrar seus riscos e emancipar sujeitos historicamente 

oprimidos; através de programas e instituições socioeducativas” (CALIMAN, 2006, p. 2). 
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Logo após a finalização do projeto de pesquisa, constatei que não havia, naquela 

ocasião, processo seletivo aberto para ingresso no referido programa, devido a já ter se 

encerrado o cronograma. Todavia, busquei orientações, trocas e indicações sobre outros 

programas para que eu pudesse dar continuidade na minha intenção de pesquisa, por tratar-se 

de um objeto de estudo específico e com reflexões acerca da educação. 

Nesse ínterim, o próprio professor Roberto da Silva e outros amigos informaram-me do 

processo seletivo do PPGE/UNINOVE, que oferece a linha de pesquisa Educação Popular e 

Culturas (LIPEPCULT), tendo como pilar das discussões o estudo da teoria freiriana. 

Imediatamente, acessei as informações do programa indicado e constatei as disciplinas e 

proposta da linha de pesquisa, informações essas que me inspiraram a alinhar meu projeto de 

pesquisa e submeter minha inscrição no processo de seleção no 2º semestre de 2016, tendo 

como data para iniciar os estudos, caso fosse aprovado, o início do 1º semestre de 2017. 

Após minha inscrição e participação na prova escrita do mestrado, conforme edital, fui 

aprovado e apresentei-me para a arguição oral. Nessa fase, eu já sentia um misto de emoções e, 

ao mesmo tempo, uma enorme vontade de poder contar para os examinadores o quanto o meu 

projeto de pesquisa fazia sentido e estava ligado com as discussões realizadas pela linha de 

pesquisa que escolhi, dessa universidade. 

No dia da arguição, preparei todo o meu discurso, estava me sentindo como um 

candidato que busca uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho e, no trajeto de casa 

para o local da entrevista, fica desenhando na mente um roteiro do que irá dizer. Chegando ao 

PPGE/UNINOVE, fui avaliado pelos professores, Doutor Mauricio Pedro da Silva e Doutor 

Manuel Tavares Gomes, que fizeram apontamentos e questionamentos em relação ao meu 

projeto de pesquisa, trajetória de vida acadêmica e profissional, bem como conseguiram, 

naquele momento, tornar o processo seletivo humanizado, ou seja, expus minhas ideias e ouvi 

as contribuições de ambos, as quais, certamente, me fizeram sair naquele dia mais pensativo 

sobre o meu desejo de dar continuidade nos estudos. 

Logo após a finalização do processo, recebi a informação da minha aprovação e, nesse 

momento, passei a concentrar toda a minha dedicação acadêmica para o estudo, pesquisa e 

aprofundamento teórico em relação à educação e suas nuances, dando ênfase ao meu projeto de 

pesquisa, com o objetivo de materializá-lo na construção da minha dissertação de mestrado. 

A proposta de pesquisa aqui apresentada tem como eixo norteador investigar a 

concepção e os significados do processo socioeducativo para os socioeducandos que cumpriram 

medida em meio aberto, estudo esse pautado na pedagogia social e na socioeducação, 
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alicerçados pelo pensamento freiriano, podendo responder qual o lugar da escola e da 

comunidade no processo de socioeducação sobre a ótica dos adolescentes 
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2 INTRODUÇÃO 

 
O presente estudo está inscrito em temática presente cotidianamente em nossa sociedade 

e tem como eixo norteador as ações sociopedagógicas desenvolvidas com um grupo específico 

de adolescentes autores de ato infracional, residentes no município de São Bernardo do Campo 

e que foram atendidos pela Fundação Criança de São Bernardo do Campo (FCSBC)12, por meio 

do CASE, durante o cumprimento da medida de meio aberto, seja Liberdade Assistida, seja 

Prestação de Serviços na Comunidade, por determinação judicial. 

A escolha do município de São Bernardo do Campo deu-se por se tratar do local de 

trabalho do pesquisador, mas também por ser a cidade que atende, em uma única instituição, 

100% da demanda desse público, diferentemente da maioria dos municípios brasileiros, onde 

os adolescentes são atendidos pelos órgãos socioassistenciais, e como em São Paulo, em que 

são acompanhados por diversos serviços. 

Tendo em vista que o objetivo é investigar e analisar a concepção e os significados das 

ações socioeducativas para os socioeducandos à luz da pedagogia social e da socioeducação, 

alicerçado na teoria freiriana, cabe destacar que este trabalho tem como foco central 

compreender os elementos do processo de acompanhamento pelo qual os socioeducandos 

passam em função da medida que incidem no seu modo de ver a escola, a sociedade e o seu 

estar no mundo. 

Por se tratar de uma pesquisa que se desenvolve na ação cotidiana e no desempenho de 

ações profissionais, a sua construção é fruto da relação entre sujeito e objeto. Essa investigação 

baseia-se na teoria e no uso da entrevista coletiva, tendo como objetivo a utilização desse 

instrumento metodológico; a aplicação de um roteiro de entrevista; a escuta qualificada dos 

socioeducandos; e a análise dos dados. 

Nesse sentido, compreender as concepções e os significados das ações socioeducativas 

a partir da visão dos socioeducandos, pode contribuir para resolução da questão que permeia 

                                                      
12 Instituída em 26 de novembro de 1998 e atendendo às diretrizes e normativas da lei 8069/90 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a Fundação Criança de São Bernardo do Campo é uma fundação pública municipal, 

com missão, diretrizes e objetivos focados na defesa e garantia de direitos de crianças, adolescentes e jovens. 

Visando à promoção da Proteção Integral desse público, atua no desenvolvimento e execução de Programas, 

Serviços e Projetos tipificados como Proteção Básica e Especial de Média e Alta Complexidade, em consonância 

com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 

Sua sede administrativa está localizada à Rua Francisco Visentainer, 804, Bairro Assunção – Cidade Direitos da 

Criança e do Adolescente, a qual inclui também o “Centro de Referência dos Direitos da Criança e do 

Adolescente”, espaço que conta com auditório, biblioteca e salas de formação. 

Tendo em vista o princípio da incompletude institucional, a Fundação Criança de São Bernardo do Campo 

estabelece ações permanentes de articulação e integração com a rede de serviços municipal, objetivando acolher 

de forma mais ampla as necessidades do público atendido, estimulando o protagonismo juvenil e o exercício da 

cidadania. 
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esta investigação, sendo ela: Qual é o lugar da escola e da comunidade no processo de 

socioeducação a partir das ações socioeducativas vivenciadas? Diante das verbalizações dos 

socioeducandos no desenvolvimento da entrevista coletiva, esta investigação buscará analisar 

os discursos para responder a referida questão e outras nuances que percorrem o sistema 

socioeducativa. 

Ainda no que diz respeito a questão apontada, nessa investigação será abordada, tendo 

como base a Pedagogia Social por olhar as práticas e a teoria freiriana por compreender o ser 

humano inconcluso, nesse sentido, cabe destacar que a escolha por esse aporte teórico vem ao 

encontro de uma resposta plausível no cenário brasileiro, sobretudo, na execução das medidas 

socioeducativas. Pode se considerar que: 

 

A Pedagogia Social, com base em uma teoria, passa a olhar para essas práticas 

e sistematizá-las, categorizá-las, estudá-las, a partir de um olhar científico, 

teórico, com o objetivo de contribuir com essa realidade. Por isso, a Educação 

Social sempre está atrelada à Pedagogia Social. É muito clara a noção da 

práxis, relação dialética entre teoria–prática–teoria–prática. (MACHADO, 

2013, p. 16). 

 

Este estudo tem como metodologia a entrevista coletiva, e os socioeducandos escolhidos 

para a pesquisa fazem parte do contingente de atendidos pelo CASE e se encontravam na data 

de execução da entrevista no último mês de cumprimento da MSE, bem como se 

disponibilizaram para participar do estudo, sendo todos esclarecidos sobre o objetivo 

acadêmico da investigação e a importância da sua contribuição para o aprimoramento do 

trabalho sociopedagógico desenvolvido no processo de disseminação de conhecimentos em 

relação ao tema estudado. 

Diante da escolha do referido do instrumento para coleta de dados, foram convidados 

nove socioeducandos. No entanto, antes de ser realizada a entrevista coletiva, um dos 

socioeducandos, no dia que antecedeu a realização dela, reincidiu na prática de ato infracional 

e recebeu medida socioeducativa em regime de internação. Dessa forma, no processo de 

desenvolvimento do estudo de campo, obtivemos a participação efetiva de oito 

socioeducandos. Foram realizadas sete questões a partir de temas pré-definidos para dar 

sustentação na questão central proposta nesse estudo. 

Salienta-se que a participação dos socioeducandos nesta pesquisa não se confundiu com 

as ações de acompanhamento que estão recebendo no decorrer do cumprimento da MSE. Sendo 

assim, a entrevista coletiva constitui-se em uma participação voluntária, inexistindo qualquer 

bônus e/ou ônus em relação ao cumprimento da medida socioeducativa em curso. 
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Um dos aspectos importantes e pertinentes para o desenrolar do objetivo central deste 

estudo, além de viabilizar a obtenção de dados fidedignos, foi a escolha de socioeducandos que 

estavam no último mês para conclusão da MSE e que são residentes nas regiões com maior 

índice de violência e vulnerabilidades sociais, conforme Índice Paulista de Vulnerabilidade 

Social (IPVS – 2010). Esse índice registra indicadores socioeconômicos, escolarização dos 

adolescentes e jovens de 15 a 29 anos e proporção de habitantes na mesma faixa etária, divididos 

por região. 

Como passo metodológico da pesquisa, foram transcritas integralmente as respostas das 

questões abordadas na entrevista coletiva e, posteriormente, analisadas de forma sistemática as 

afirmações feitas, sua frequência, ênfase, concepções e significados para os envolvidos, 

extraindo o máximo de informações que possam responder, por meio do ponto de vista dos 

sujeitos da pesquisa, aos desafios e às perspectivas para a efetivação da socioeducação, 

especificamente na visão dos socioeducandos a compreensão do processo socioeducativo e seus 

desdobramentos para as questões escolares e sociais. 

Diante disso, destaca-se o percurso adotado na construção desta dissertação, que, 

inicialmente, traz o “Estado da arte da política de proteção e atenção ao adolescente em conflito 

com a lei”. Nesse ponto, abordam-se as questões do tema, para além da questão jurídica, tendo 

como objetivo ampliar a visão delimitada do sistema socioeducativo que muitas pessoas têm, 

além de fazer referência às questões do contexto social, cultural, político e econômico que 

permeiam o processo de execução das MSE. 

Nesse contexto apresentado no estado da arte, também buscaram-se apontar os entraves 

existentes na execução das MSE e destacar que se faria necessário o estabelecimento de uma 

relação crítica com os principais fatores que podem contribuir para o desenrolar do processo 

socioeducativo, proporcionando condições para a construção e/ou (re)construção de sua 

identidade e de um posicionamento, que contempla as suas escolhas. 

Ainda nos dados apontados na parte inicial desta investigação, propõe-se uma discussão 

sobre a ruptura do olhar punitivo e sancionatório para a promoção de um processo de 

responsabilização. Nesse sentido, existe a prática de uma ação sociopedagógica emancipatória, 

que proporciona aos socioeducandos a ruptura com o meio ilícito e o (re)direcionamento de sua 

trajetória de vida, sempre de acordo com as demandas apresentadas por eles próprios. 

Por fim, nesse no estado da arte que no cenário de execução das medidas 

socioeducativas também perpassam as questões sociais que podem transformar a vida de todos 

os cidadãos. Sendo assim, conclui-se no estado da arte que se faz indispensável compreender a 

necessidade da articulação interinstitucional e intersecretarial, tendo em vista que os 
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socioeducandos que cumprem ou cumpriram medida socioeducativa também são usuários de 

diferentes políticas públicas. 

Passando para o primeiro capítulo deste trabalho, o sistema socioeducativo foi abordado, 

desde a sua origem, bem como as bases legais que lhe dão sustentação e constam as exigências 

impostas para os entes federativos, de forma articulada, para efetivar a gestão da execução de 

programas e projetos que atendam ao disposto no ECA acerca de cada medida de meio aberto. 

Ainda nesse capítulo, analisa-se a relação entre atores e instituições implicadas no processo de 

acompanhamento dos socioeducandos. 

Ao tratar dessa interlocução, são feitas algumas incursões sobre o conceito de rede, 

bastante explorado e presente no interior das instituições e no campo do discurso, porém pouco 

identificado na prática. Essa e outras dimensões da socioeducação serão tratadas nesse capítulo, 

levando o leitor à compreensão das bases conceituais que permeiam as ações de 

acompanhamento e atendimento de adolescentes e jovens autores de ato infracional. 

Ainda, demonstra-se a necessidade de participação da família e da comunidade no 

desenvolvimento do processo socioeducativo, transitando por um conceito de família que 

transcende o modelo tradicional de família nuclear burguesa. Pensa-se o território onde residem 

os socioeducandos e suas respectivas famílias como lócus de vulnerabilidades, mas também de 

potencialidades que devem ser identificadas e fortalecidas no transcorrer da realização das 

ações sociopedagógicas. 

A necessidade de reconhecer e valorizar o papel da família no processo socioeducativo 

deve-se ao fato de a história dos adolescentes ser a história da família. Portanto, apreendê-la 

contribui, substancialmente, para a construção da linguagem capaz de alcançar o socioeducando 

sem causar-lhe estranheza, facilitando o processo de construção de caminhos que superem a 

trajetória infracional e apontem possibilidades de autonomia do socioeducando e sua família. 

No segundo capítulo, vislumbra-se a interface entre a PS e a socioeducação. Dessa 

forma, são expostas as bases conceituais da pedagogia social espanhola e o seu desenrolar no 

Brasil, alicerçada na teoria freiriana. Nessa perspectiva, adotamos nesta dissertação a 

nomenclatura: acenos freirianos à pedagogia social, tendo em vista compreender que a PS no 

Brasil é uma teoria em processo de construção e que sua base está diretamente ligada às 

concepções deixadas pelo legado freiriano. 

Ainda nesse capítulo, insere-se a discussão no campo teórico que dá sustentação à 

pesquisa e apresenta ao leitor possibilidades de ações educativas que não estão no campo da 

educação formal, além de discutir processos de educação voltados para os indivíduos pelos 



27  

 

quais a educação formal historicamente depositou rótulos e estigmas, deixando-os a mercê do 

risco e, muitas vezes, desacreditados. 

Salienta-se que é nesse contexto socioeducativo que a pedagogia social alinha-se às 

propostas trazidas pela socioeducação, contribuindo para que as ações sejam concretizadas de 

forma macro, transcendendo a relação ensino-aprendizagem. Isso se faz ao se incorporar novos 

elementos na execução das MSE e materializa, de forma plausível, a doutrina da proteção 

integral. Dessa forma, os socioeducandos são reconhecidos enquanto sujeitos de direitos. 

É no terceiro capítulo que será tratada a escolarização dos socioeducandos adolescentes. 

Nesse momento, é refletido de forma crítica o cerceamento da liberdade em contraponto com a 

educação e discute-se o lugar que é dado ao socioeducando no sistema educativo formal e qual 

o papel desse espaço na vida deles. Desponta aqui a ideia de que a exclusão dos socioeducandos 

do sistema formal de ensino faz com que um processo educativo paralelo tenha de se estabelecer 

para dar conta das demandas que transcendem a construção de conhecimento propriamente dito, 

mas que as instituições formais de ensino não dão conta de tratá-las. 

Por fim e não menos importante, encontra-se no quarto capítulo a metodologia de 

pesquisa e o seu desabrochar, destacando-se o uso da entrevista coletiva como instrumento 

científico para obtenção de dados. Nesse capítulo, aponta-se o discurso como forma de sustentar 

a construção da análise, tendo como escolha três categorias freirianas: ação/reflexão; 

oprimido/opressor e conscientização/responsabilização. Sendo assim, buscar de forma 

imparcial os resultados da pesquisa, tendo como premissa a ótica dos socioeducandos sobre o 

desenvolvimento do processo socioeducativo, além das suas concepções sobre a escola, a 

sociedade e o seu estar no mundo. 
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3 ESTADO DA ARTE DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO AO 

ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 

 

Rotineiramente, vivenciamos a exposição de dados estatísticos em relação aos 

socioeducandos – situação essa disseminada pela mídia televisiva que, quase em sua 

integralidade, aponta dados distorcidos, contribuindo de forma negativa para sua discriminação, 

ao rotulá-los como “menores infratores” e até mesmo “delinquentes”. Consequentemente, 

estabelece um elo com a sociedade para expor, de forma errônea, os elementos que os 

estereotipam, os estigmatizam e os marginalizam, colocando-os no desvão das políticas 

públicas. 

Percebe-se que o número de adolescentes em regime de internação tem diminuído, o 

que, provavelmente, corresponde à crescente aplicação de medida socioeducativa em meio 

aberto, conforme os dados publicados em série histórica do Censo do Sistema Único da 

Assistência Social (SUAS), de 2012. O cumprimento de medidas, consistente em Liberdade 

Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade, aumentou consideravelmente desde 2010, 

quando havia 67.045 adolescentes nessa situação, passando para 88.022, em 2011, e chegando 

a 89.718, em 2012. Ou seja, houve um aumento de 2010 para 2012, de mais de 34% no número 

de adolescentes nessa situação. 

Partindo para o arcabouço legal, a Política de Atenção à Infância e ao Adolescente 

apresenta uma natureza intrinsecamente diferente das políticas setoriais, pois é definida pelo 

seu público-alvo – crianças e adolescentes – e tem por objetivo a garantia de todos os seus 

direitos fundamentais. A sua efetivação implica, fundamentalmente, no envolvimento das 

demais políticas voltadas para a população dessa faixa etária: educação, saúde, esporte, cultura, 

lazer, trabalho e assistência social. 

Outra especificidade é a grande interface do poder executivo com o judiciário, que 

confere o respaldo necessário nas questões que envolvem sua função precípua de dirimir 

conflitos, que são rotineiras nessa área, como é o caso das adoções, guardas, tutelas e na 

aplicação de medidas pertinentes aos socioeducandos infratores: advertência, obrigação de 

reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e, por 

último, a internação (medida que deve ser aplicada àqueles que cometeram delidos de maior 

gravidade), conforme disposto na Lei nº 8069/90, também conhecida como Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA): 

 
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
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poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

I - advertência; 

II - obrigação de reparar o dano; 

III - prestação de serviços à comunidade; 

IV - liberdade assistida; 

V - inserção em regime de semiliberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional; 

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

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

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

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

trabalho forçado. 

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 

tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. 

(ECA, 1990). 

 

O Estado viabiliza, precariamente, a operacionalização da política de atenção à infância 

e ao adolescente, sob influência de uma tendência fundamentalmente assistencial, que dá à 

política pública de assistência social dimensões especiais. Embora, por definição, a política de 

atendimento a crianças e adolescentes seja universal – voltada para toda população infanto-

juvenil –, observa-se, uma forte concentração desse público em situação de exclusão, em virtude 

do estado de pobreza e de vulnerabilidade social. É daí que resulta a grande maioria da 

população internada no Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação 

CASA e em instituições similares que, geralmente, são provenientes das camadas menos 

privilegiadas, o que justifica a sua tutela e a subordinação de suas ações ao setor da assistência 

social de estados e municípios. 

Essa política sofreu profundas alterações com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, do ECA e da Lei n.º 8742/93 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). As 

estratégias para a implantação de uma política municipal de atendimento à criança e ao 

adolescente devem contemplar todas as dimensões que envolvem as ações junto a esse 

segmento da população, com ênfase especial para o processo de municipalização.  

Todavia, ao se tratar do direito dos socioeducandos serem atendidos nas proximidades 

de sua residência, muitas vezes, essa garantia não é concretizada, principalmente, quando se 

trata dos socioeducandos que se encontram cumprimento MSE em regime de internação. Nesse 

contexto, cabe mensurar alguns dos entraves que não permitem tal efetivação, tais como: 

problemas regionais, especificamente locais inapropriados para instalação de unidades; 

preconceito da população diante dos estereótipos atribuídos a tais instituições, veiculados nos 

meios de comunicação de massa; limites orçamentários municipais, que têm como resultado 
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alguns impasses; e a concentração da maioria dos socieducandos ser residente do estado na 

capital paulista. 

A análise do desempenho das políticas sociais básicas no âmbito do Estado permite 

observar que existem inúmeras redes de serviços instaladas em esferas municipais, das quais a 

menor parcela representa programas de governo na área da assistência social. A grande maioria 

dos municípios brasileiros não possui uma rede de atenção à criança e ao adolescente que 

contemple seus direitos fundamentais, muito menos programas destinados ao atendimento a 

segmentos demográficos com direitos violados, ou que sejam violadores de direitos.  

Aos estados e municípios, cabe a tutela de todos os socioeducandos que cometem ato 

infracional, seja por meio de suas próprias unidades de atendimento, seja por seus programas 

diretos ou, finalmente, seja por via da rede de proteção social especial de média complexidade, 

de responsabilidade dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)13. 

Um ponto de partida para a compreensão desse contexto é a análise dos marcos jurídicos 

nos quais estão referenciadas as propostas de governo, tanto estaduais como municipais, para 

essa população. Foi a partir da promulgação da Constituição Federal, em 1988, que se 

intensificou o processo de discussão das políticas sociais voltadas ao enfrentamento da pobreza 

e à atenção e proteção à infância e adolescência, submetidas ao estado de degradação pessoal e 

social. No Brasil, os movimentos sociais organizados e representantes do poder público, com 

forte expressão política, lutaram pelo estabelecimento de uma nova ordem jurídico-institucional 

para o tratamento dessa questão. O resultado dessa movimentação social foi uma ação conjunta 

que promoveu a inserção do artigo 227 na Carta Magna:  

 
Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 

ao adolescente, com prioridade absoluta, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988). 
 

A incorporação desse artigo na Constituição sinalizou a mudança significativa na 

postura da sociedade brasileira em relação à infância e adolescência e estabeleceu um claro elo 

                                                      
13 Conforme disposto nas Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o 

CREAS é uma unidade pública estatal, de abrangência municipal ou regional, referência para a oferta de trabalho 

social a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, que demandam 

intervenções especializadas no âmbito do SUAS. Sua gestão e funcionamento compreendem um conjunto de 

aspectos, tais como: infraestrutura e recursos humanos compatíveis com os serviços ofertados, trabalho em rede, 

articulação com as demais unidades e serviços da rede socioassistencial, das demais políticas públicas e órgãos de 

defesa de direitos, além da organização de registros de informação e o desenvolvimento de processos de 

monitoramento e avaliação das ações realizadas (BRASIL, 2011, p. 8). 
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de ligação entre a legislação doravante vigente e as normas e diretrizes internacionais da área, 

por meio da promulgação do ECA, por expressar a maneira de concretizar esses novos direitos, 

delineando um novo norte à política de atendimento à criança e ao adolescente, subordinando-

a, formalmente, às normas estabelecidas por organismos do Direito. 

Promulgado no dia 13 de junho de 1990 e vigorando desde 12 de outubro do mesmo 

ano, no seu artigo primeiro, o Estatuto define que toda criança e adolescente tem direito à 

proteção integral. Passam a ser vistos como sujeitos de direitos individuais e coletivos, cuja 

garantia é de responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, rompendo com o sistema 

irregular e dando um novo direcionamento para a área. 

A doutrina de proteção integral adotada pelo ECA propõe a superação do enfoque 

repressor do Código de Menores de 1979, que incluía a pobreza como fator determinante de 

situações irregulares e destituía a família da criança e do adolescente, nessas circunstâncias, das 

condições de mantê-los, usurpando-lhe a tutela e responsabilizando-a, exclusivamente, pela 

ausência de condições psicológicas e de bem materiais. Contudo, há de salientar que o referido 

código na época era considerado um avanço para a área, abrindo novos caminhos e olhares para 

crianças e adolescentes. 

Esse novo paradigma define, ainda, que deve ser dada absoluta prioridade ao 

atendimento das necessidades e direitos das crianças (até 12 anos) e aos adolescentes (de 12 a 

18 anos), que incluem também direitos especiais, decorrentes de sua condição de pessoas em 

processo de desenvolvimento. Outro aspecto, profundamente relevante, consagrado na 

Constituição Federal, artigo 204, é o da descentralização político-administrativa e da 

participação da sociedade civil na formulação das políticas e no controle das ações: 

 
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 

realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 

195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:  

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 

normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 

programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes 

e de assistência social;  

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.  

Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a 

programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento 

de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no 

pagamento de:  

I - despesas com pessoal e encargos sociais;  

II - serviço da dívida;  

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos 

investimentos ou ações apoiados. (BRASIL, 1988). 
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O ECA incorpora esses dispositivos legais, elegendo o princípio da municipalização no 

processo do estabelecimento de ações fundamentais de atenção à criança e ao adolescente. 

Observou o legislador, nesse caso, a necessidade de proximidade do adolescente à sua 

comunidade. No que tange ao socioeducando em conflito com a lei e sua tutela legal ao Estado, 

a perspectiva de descentralização pode ser interpretada como um processo que deve se dar de 

forma regionalizada, visto que nem todo o município possui, em seu contingente, um número 

suficiente que justifique uma unidade local com o fim do atendimento nos casos de regime de 

privação de liberdade. 

Posteriormente ao ECA, a LOAS foi promulgada em dezembro de 1993 e vem 

responder, também, a uma determinação constitucional, introduzindo novos direitos sociais. 

Altera substancialmente o marco jurídico, que até então norteava os padrões de proteção social 

nas esferas federal, estadual e municipal. A assistência social, como integrante do novo conceito 

de seguridade social, passa, portanto, a ser reconhecida como um direito social, devendo ser 

prestada a quem dela necessitar. 

Essa lógica está justificada na definição de que toda ação de atendimento direto deve 

ficar, preferencialmente, situada nos municípios. Todavia, cabe à esfera estadual manter uma 

rede executiva nos casos de serviços “[...] cujos custos ou ausência de demanda municipal 

justifiquem uma rede regional de serviços desconcentrada”. (LOAS, artigo 13, inciso V, 1993). 

Os apoios técnico e financeiro necessários, bem como a ação conjunta nos casos emergenciais, 

permanecem como ações das esferas federal e estadual. 

Na organização dos serviços assistenciais previstos pela LOAS, é dada prioridade à 

infância e adolescência em situação de risco pessoal e social. Essa determinação evidencia o 

vínculo dos programas de proteção especial, integrantes da política de atenção à infância e 

adolescência, à política de assistência social. Aprovada com considerável atraso e por meio de 

um processo de duras negociações políticas, a LOAS ainda promoveu um avanço no 

reordenamento institucional, tendo como principal fim o objetivo de organizar a política de 

assistência social, traduzindo as disposições constitucionais de modo a garantir sua aplicação 

concreta. 

 
Art. 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas 

que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as 

necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes 

estabelecidos nesta Lei (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011). 

§ 1o O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais. (Incluído pela Lei 

nº 12.435, de 2011).  

§ 2o Na organização dos serviços da assistência social serão criados 

programas de amparo, entre outros: (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011).  
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I - às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em 

cumprimento ao disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei no 

8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011).  

II - às pessoas que vivem em situação de rua (Incluído pela Lei nº 12.435, de 

2011). (LOAS, 1993). 

 

As diretrizes desta política, em consonância com as normas constitucionais e a exemplo 

do que também se deu com a legislação da infância e adolescência ECA, priorizam a 

descentralização político-administrativa e a participação popular, esta última a ser exercida pela 

via das organizações representativas.  

A política de atendimento à infância e à adolescência, preconizada pelo ECA, é definida 

substancialmente pelo seu artigo 86, quando, no texto, se nota a afirmativa de que a política de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente será desenvolvida por intermédio de um 

“[...] conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos municípios”. (ECA, 1990). 

 Tal implantação pressupõe ações integradoras do poder público e da sociedade civil, 

que devem estar articuladas, sintonizadas, concatenadas entre si. Essa concepção tem implícita 

a ideia de sistema, de um todo organizado em favor da infância e da adolescência. Sua 

implantação, portanto, perpassa por todos os setores responsáveis pela prestação de serviços e 

pela atenção especial que devem ser destinada à população infantojuvenil. No ECA, estão 

definidas as linhas de ação para a implementação dessa política. 

 
Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento: 

I - políticas sociais básicas;  

II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para 

aqueles que deles necessitem;  

II - serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia 

de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus 

agravamentos ou reincidências (redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016);  

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às 

vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;  

IV - serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e 

adolescentes desaparecidos;  

V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e 

do adolescente;  

VI - políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de 

afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à 

convivência familiar de crianças e adolescentes (incluído pela Lei nº 12.010, 

de 2009); 

VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças 

e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente 

inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades 

específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. (Incluído pela 

Lei nº 12.010, de 2009).  
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Em primeiro lugar, esse trecho do texto jurídico aponta como fundamental o 

estabelecimento de políticas sociais básicas consistentes que venham a preencher as 

necessidades primordiais de saúde, educação, cultura, alimentação, esporte, lazer e 

profissionalização. 

O crescente aumento do contingente de socioeducandos em conflito com a lei e o índice 

de reincidência na prática infracional denunciam a falta de gestão, baixos investimentos, ou 

investimentos mal aplicados nessas áreas, assim como a existência de uma lacuna entre a 

legislação e sua efetiva aplicação. 

Essas políticas públicas, como determina a Carta Magna, devem ser de caráter 

universalizante, ou seja, destinadas a todas as crianças e adolescentes, independentemente da 

sua condição. Portanto, a implementação e execução de programas que atendam às necessidades 

da população são, fundamentalmente, responsabilidades estatais. 

 Em segundo lugar, pode-se enfatizar a importância do estabelecimento de políticas e 

programas de assistência social para aquelas crianças e adolescentes que delas necessitarem. 

Ao se falar das políticas públicas básicas, pode-se dizer que, apesar de destinadas a esse 

universo da população, não atingem a totalidade dela necessitada com os mesmos níveis de 

frequência e qualidade. A assistência social, por definição, não atinge a totalidade e é destinada 

apenas aos grupos da sociedade que se encontram em estado permanente ou temporário de 

necessidade ou vulnerabilidade, de que faz parte o socioeducando em cumprimento de medida 

socioeducativa. 

Em terceiro lugar, a política de atendimento implica ainda na organização de uma rede 

de serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, 

exploração, abuso, crueldade e opressão. São programas de proteção especial, destinados às 

crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, inscritos na política de assistência 

social, e envolvem ação articulada dessa área com a justiça da infância e juventude, o ministério 

público e a segurança pública. Em última instância, o Estatuto propõe a instrumentalização de 

um conceito novo na área da infância e juventude do país, que é a da defesa jurídico-social dos 

direitos individuais e coletivos dessa população.  

Salienta-se que o próprio Estado produz as suas mazelas por meio da inconsistência de 

seus programas, dos limites de suas políticas e do abuso de poder, que atingem diretamente a 

criança e o adolescente. As estatísticas sobre mortes de jovens e, especificamente, dos que se 

encontram encarcerados e custodiados revelam esse descompasso e são alarmantes no âmbito 

do Estado de São Paulo. 
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O Estado, por seus organismos, é responsável por garantir o cumprimento da lei, 

assegurar e fazer valer os direitos dos cidadãos, prevenindo, coibindo e punindo as omissões, 

ausência ou transgressões a esses direitos. A nova legislação também instituiu diversos 

conselhos, com o objetivo de assegurar a garantia de direitos, que fazem parte diretamente da 

política de atendimento. Além dos conselhos, a sociedade civil dispõe de várias organizações 

que lutam pela implementação dos direitos sociais, como os fóruns, a Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) e as entidades de defesa de direitos de modo geral. Aliás, na área da promoção 

e defesa de direitos da população infantojuvenil, esses movimentos sociais tiveram um papel 

extremamente relevante nos avanços hoje observados. 

Para o desenvolvimento da política de atendimento, o ECA prevê medidas de proteção 

e socioeducativas. As primeiras, destinadas tanto às crianças e aos adolescentes, compreendem 

aquelas previstas no artigo 101. Já as MSE somente são aplicáveis aos socioeducandos autores 

de ato infracional. No caso da segunda, pode ser complementada também pelas medidas 

protetivas, conforme já destacado anteriormente no artigo 112, do referido ordenamento. 

A nova legislação introduziu, no cenário nacional, mudanças quanto à forma de gerir a 

política de atendimento à infância e à adolescência, implicando a revisão de competências e 

papéis que devem desempenhar as instâncias do poder executivo federal, estadual e municipal, 

bem como a sociedade civil, apresentando um redimensionamento da relação entre Estado e 

sociedade e apontando para a possibilidade de estabelecer responsabilidades.  

Sob a perspectiva da nova legislação, a União tem o papel normatizador. Não lhe 

compete mais qualquer tipo de ação direta no que tange aos programas de atendimento e o seu 

papel é de coordenador geral da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

em processo articulado com o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA) 

– instância deliberativa.  

Por outro lado, os Estados deverão atuar em consonância com as normas emanadas do 

Governo Federal, responsabilizando-se pela coordenação das políticas estaduais, em conjunto 

com os Conselhos Estaduais de Defesa da Criança e do Adolescente (Condecas), e pela 

execução de programas específicos ou de cunho regional. Por exemplo, ao Estado compete a 

formulação e execução da política estadual para socioeducandos em conflito com a lei. 

Aos municípios cabe a coordenação e a execução da política municipal, em articulação 

com os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e dos 

programas que a compõem. A municipalização do atendimento, em consonância com os 

dispositivos constitucionais, foi uma diretriz prioritária da política de atendimento à criança e 

ao adolescente, prevista no artigo 88 do ECA. A constituição de conselhos tem como fim a 
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maior transparência nas relações e ações do poder público e pressupõe a garantia do processo 

democrático por meio de um modelo de cogestão. 

Os conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente 

são definidos pela legislação como órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os 

níveis, aos quais é assegurada a participação popular paritária por meio das organizações 

representativas da sociedade civil. Sua existência está atrelada à concomitante determinação na 

lei da criação de fundos financeiros a eles vinculados.  

Esses fundos caracterizam-se como “fundos especiais” previstos no artigo 71 da Lei nº 

4320/64 – Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, destacando 

que os recursos são destinados ao estabelecimento das políticas/programas e ações voltadas 

para o atendimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, de acordo com as deliberações 

dos próprios conselhos. 

O ECA prevê, ainda, a criação de um outro órgão que irá compor a política de 

atendimento e que pressupõe, também, a participação da sociedade civil no dimensionamento 

das questões pertinentes à infância e à juventude, no âmbito do município. Esse órgão é o 

Conselho Tutelar (CT), que, como define o artigo 131, “[...] é órgão permanente e autônomo, 

não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança 

e do adolescente”. (ECA, 1990). 

Enquanto os Conselhos de Direitos atuam nas questões relativas ao estabelecimento de 

políticas e programas de atendimento, bem como ao provimento de recursos para seu 

funcionamento, os CTs devem atuar nos casos particulares de descumprimento ou violação dos 

direitos das crianças e dos adolescentes. Seus membros devem ser escolhidos pela comunidade 

local, por pleito direto e indireto, para mandato de três anos. Em cada município deverá haver 

pelo menos um CT. 

A legislação elege o município como lócus privilegiado para que se dê a implementação 

de ações destinadas à proteção integral das crianças e adolescentes. O conceito de 

municipalização não pode ser confundido com o de “prefeiturização”, que seria apenas o 

repasse dos encargos ao poder público local. O processo de municipalização compreende o 

engajamento de todas as forças sociais representativas de uma determinada localidade. O poder 

local não se compõe apenas do executivo e do legislativo municipais; a ele se agregam os 

movimentos sociais, as organizações não governamentais, as empresas, os trabalhadores, os 

sindicatos e as elites. Portanto, o processo de municipalização pressupunha considerar todas as 
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redes instaladas, formais e informais, de defesa, atenção e garantia de direitos de crianças e 

adolescentes. 

Como já mencionado, o CMDCA é o órgão responsável pela formulação da política de 

atendimento à criança e ao adolescente na esfera do município. Uma vez que o poder público 

municipal tem assento garantido nesse conselho, torna-se imprescindível estabelecer um 

processo de fortalecimento do referido órgão. A prefeitura deverá estar representada no 

conselho por gestores das políticas municipais, representantes das diferentes secretarias.  

Sendo assim, o Conselho Municipal, contando com representantes da prefeitura e da 

sociedade civil organizada, tem como missão primeira a elaboração do Plano Municipal da 

Criança e do Adolescente, que dará corpo e visibilidade à Política de Atenção Integral à Criança 

e ao Adolescente do Município, e nela deve conter o Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo em Meio Aberto, destinado a atender socioeducandos autores de atos 

infracionais – os principais sujeitos desta pesquisa, conforme se pode verificar na “Introdução” 

desta dissertação. 
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4 MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE MEIO ABERTO: RESPONSABILIZAÇÃO 

E A PROTEÇÃO 

 

O socioeducando autor de ato infracional – tema bastante atual e polêmico – vem sendo 

tratado por diferentes áreas do conhecimento e preocupando estudiosos e técnicos responsáveis 

pela execução do acompanhamento das medidas socioeducativas, em especial as de meio 

aberto, por impor maiores desafios a todos aqueles que enfrentam, junto com o socioeducando, 

não só os dilemas de sua condição de “apenado”, como também as consequências do percurso 

por ele vivido, desde a sua apreensão até a condição de tutelado pelo Estado. 

Alguns desses socioeducandos, que chegam para cumprimento da medida de meio 

aberto, advêm do sistema socioeducativo em regime de internação, conhecido vulgarmente por 

“meio fechado”, tendo passado pela medida de privação de liberdade, que, via de regra, pode 

resultar em danos ao seu desenvolvimento e comprometer os processos posteriores, visto que a 

institucionalização deixa marcas, às vezes visíveis e por vezes indeléveis, que impactam 

significativamente no modo de viver, ser e estar no mundo. 

Na Doutrina da Proteção Integral, de onde emergem as bases que constituem o ECA, 

está a gênese das diretrizes que devem ser seguidas durante o cumprimento das medidas 

socioeducativas, tanto as de privação de liberdade quanto as de meio aberto. Essas Diretrizes 

pressupõem a socioeducação como eixo de sua execução e que deve ir além da dimensão 

sancionatória. Sendo assim, o socioeducando em processo de acompanhamento deve ser 

entendido não só como alguém que cometeu um delito, mas também e, principalmente, como 

um sujeito em pleno desenvolvimento, conforme define o ECA em seu artigo: 

 
Art. 6.º - Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 

ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 

coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento. (BRASIL, 1990). 

 

O referido ordenamento jurídico deu origem a um sistema no qual estão as orientações, 

recomendações e sugestões acerca da atenção e proteção à criança e ao adolescente. Tem como 

base a garantia de direitos humanos e se constitui, institucionalmente, com a envergadura de 

um Sistema de Garantia de Direitos (SGD)14, que é válido para todo o território nacional e é de 

conhecimento de todos os atores envolvidos com essa temática. O SGD: 

                                                      
14 O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme disciplina o art. 1º da Resolução nº 

113, de 19 de abril de 2006, é constituído pela a articulação e integração das instâncias públicas governamentais e 

da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, 
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constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas 

governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos 

e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a 

efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente. (CONANDA, 

2006). 

 

Como todo sistema, ele se desenvolve a partir da interdependência. Sendo assim, o SGD 

configura-se por meio do comprometimento dos entes federativos, empenhados, formalmente, 

para construir pactos locais que assegurem o desenvolvimento de programas e projetos que 

atendam aos requisitos legais no acompanhamento dos socioeducandos que comentem atos 

infracionais. Os pactos, traduzidos em documentos legais, balizam os parâmetros para 

financiamentos das ações executadas, comprometendo a União, Estados e Municípios com a 

Política de Atenção e Proteção Integral de Crianças e Adolescentes. 

A existência, a eficácia e o funcionamento do SGD, no âmbito de nossa sociedade, são, 

portanto, de responsabilidade das três esferas de governo, Federal, estadual e Municipal, e 

consolidados a partir do CONANDA (2006). Entretanto, o processo de instituição e formação 

desse sistema é o resultado da mobilização do órgão de defesa e da sociedade em período que 

antecedeu a Constituição de 1988 e que resultou na promulgação do ECA, que passou a balizar 

as políticas públicas voltadas para crianças e jovens. 

É esse estatuto que institui as bases da formulação das políticas de Proteção, Atenção, 

Defesa e Garantia de Direitos de Crianças e de Adolescente, representando um inquestionável 

avanço tanto na área de direitos humanos quanto na área das políticas públicas. O ordenamento 

jurídico não resulta na imediata materialização de resultados concretos na vida cotidiana dos 

socioeducandos, sobretudo estando inscrito em um cenário de ruptura dos direitos sociais e de 

constantes retrocessos, portanto de desafios quase intransponíveis. 

As orientações emanadas do Governo Federal para os Estados e Municípios, que 

formatam um modelo de atuação, mesmo que convergindo com as prerrogativas 

constitucionais, não transferem automaticamente direitos nem garantem a eficácia na execução 

das medidas socioeducativas. Essas dependem, em âmbito local, de articulações, de 

procedimentos burocráticos, de empenho e competência no uso dos recursos repassados e de 

interesses políticos que perpassam as relações entre os três entes federados, tanto na perspectiva 

do financiamento das ações quanto no campo das orientações técnicas, recomendações e fluxos. 

                                                      
defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, 

Distrital e Municipal. 
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O Sistema de Justiça – instituição central na execução das medidas socioeducativas – 

atua no campo punitivo, influenciando, dando sustentação jurídica e, por vezes, submetendo a 

atuação de instituições e profissionais aos ditames da justiça, que nem sempre se coadunam 

com os preceitos da socioeducação, por sua vez pautados em pressupostos de liberdade, de 

construção coletiva de conhecimentos e de autonomia dos sujeitos. 

As ações socioeducativas, respaldadas pelos princípios presentes no SGD, devem 

balizar o destino do socioeducando no processo de acompanhamento. Entretanto, as sugestões 

para uma possível progressão, suspensão ou encerramento da medida, quando sugerida, 

depende da posição do Ministério Público e do Poder Judiciário, variando de acordo com a 

relação estabelecida por esse sistema e a sociedade local. A pressão social e o modelo 

socioeconômico e cultural submetem o Sistema de Justiça às diferentes conjunturas. 

Nesse sentido, fica explícita que a exclusiva responsabilização do socioeducando, em 

geral, sobrepõe-se às consequências que o levaram ao ato infracional. O processo “inquisitório”, 

ao qual o socioeducando é submetido, passa ao largo da análise de possíveis responsabilidades 

do Estado, por ausência, omissão e/ou negligência na garantia das políticas públicas básicas, 

que são necessárias para a efetivação do SGD e previstas como parte constitutiva da proteção 

integral de crianças e adolescentes, desde 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã. 

O discurso protetivo nesse cenário, ainda que previsto no marco legal, soará frágil ao 

socioeducando, quanto maiores forem a lacuna entre aquilo que propõe o processo de 

acompanhamento e a realidade concreta vivida por ele e por sua família cotidianamente. A fase 

de desenvolvimento pela qual o adolescente está passando provoca-lhe inúmeras dúvidas acerca 

do presente, bem como do futuro próximo, que o colocará no mundo dos adultos. 

Segundo Subdrack (2004), a adolescência é uma fase empiricamente conhecida como 

momento de desenvolvimento humano em que surgem mudanças de comportamentos, que 

fazem com que os sujeitos experimentem diversas condutas, deixando a vida infantil, 

procurando se afirmar num determinado grupo social, estabelecendo contatos, formando 

relações de amizades que transcendem o campo de atuação do seu sistema familiar. 

Segundo Knobel: 

 
[...] este período da vida, como todo o fenômeno humano, tem sua 

exteriorização característica dentro do marco cultural-social no qual se 

desenvolve. Assim, devemos em parte considerar a adolescência como um 

fenômeno específico dentro de toda história do desenvolvimento do ser 

humano, e, por outro lado, estudar a sua expressão circunstancial de caráter 

geográfico e temporal histórico-social. (1981, p. 24). 
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Nos elementos que podem contribuir para compreender o envolvimento do 

socioeducando com o meio ilícito, Nardi e Dell’Aglio (2012), destacam que, além das 

condições descritas anteriormente, há necessidade de apontar as famílias com problemas 

psicossociais que, frequentemente, são menos coesas, tornando a ligação emocional 

estabelecida entre seus membros fragilizadas e que, consequentemente, apresentam relações 

hierárquicas não balanceadas – dimensão essencial para o desenvolvimento saudável de um 

indivíduo. Essas situações também podem ser analisadas levando-se em consideração as 

afirmações de Malvasi: 

 
Entre os pares geracionais, a participação no “mundo do crime” é muitas vezes 

valorizada […] como estilo de vida, a busca de dinheiro fácil, do poder e do 

prestígio locais, são elementos de performances corporais e de narrativas dos 

jovens, que explicitam experiências sobrepostas, adquiridas tanto a partir de 

relações interpessoais ou institucionalizadas, quanto de informações 

acumuladas em uma ampla representação de falas e imagens públicas, 

veiculadas pelos meios de comunicação e constantemente ressignificadas na 

música e no cinema. A identificação com o “mundo do crime” é participar de 

expressões juvenis de virilidade e força valorizadas por muitos jovens. (2011, 

p. 161). 

 

Entretanto, Predebon e Giongo (2015), reforçam que os socioeducandos em conflito 

com a lei, em sua maioria, fazem parte de alguns grupos específicos, dentre os quais se 

destacam: usuários de drogas, com baixa escolarização, residentes em bairros e/ou comunidades 

de classe baixa, com escassez de recursos financeiros familiares, ou seja, com renda per capita 

precária, além da ausência de uma rede familiar ou social de apoio, uma vez que a família e a 

comunidade também vivenciam baixos investimentos em políticas públicas e, 

consequentemente, encontram-se em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. 

Cenci e Oliveira (2014), afirmam que a relação transgeracional molda o cidadão de 

modo que aponta valores a serem seguidos, e, por vezes, tais valores podem contribuir para o 

envolvimento do membro familiar no meio ilícito. Dessa forma, a compreensão da dinâmica 

familiar dos socioeducandos em conflito com a lei não pode prescindir da análise de possíveis 

“lealdades invisíveis” construídas por meio da transmissão geracional dos valores, dos deveres 

e do desejo inconsciente da família de seguir o legado. 

Sendo a família o primeiro grupo de pertencimento, ela pode ser compreendida, segundo 

Scorsolini (apud SANTOS, 2012), sob diferentes perspectivas e olhares, destacando-se dentre 

eles a que a identifica como uma agência socializadora e instância responsável pela criação e 

sustentação dos vínculos afetivos e sociais ao longo da existência humana. Ainda segundo o 
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autor, essa instituição é o primeiro referencial e não deve ser apenas objeto de investigação da 

psicologia, mas também de áreas transversais, como as artes, as ciências humanas e as da saúde. 

De acordo com Oliveira (2009), a família deve ser considerada, ainda, como um lugar 

de intimidade, de construções individuais e coletivas, um espaço protegido para expressar 

sentimentos, sendo ela imprescindível na sociedade. Os vínculos familiares e comunitários 

podem proporcionar ao indivíduo a segurança de pertencimento social. 

Quando uma família vivencia, porém, uma situação em que um de seus membros na 

adolescência se envolve no meio ilícito e, consequentemente, apresenta-se para iniciar o 

cumprimento de medida socioeducativa de meio aberto, percebe-se, em muitos casos, que elas 

temem represálias que podem ocorrer no contexto comunitário, dependendo do ato e do local 

em que foi praticado. 

Gueiros e Santos (2011), apontam que lidar com famílias significa superar preconceitos, 

desmistificar a ideologia de família como núcleo natural e padronizado e aprofundar o 

conhecimento de sua realidade social, adentrando suas vicissitudes, vulnerabilidades e 

potencialidades. 

Em consonância com Souza (2010), a matricialidade sociofamiliar como pilar do SUAS 

destaca a família em seu contexto sociocultural e a deixa como centro das políticas públicas. 

Nesse sentido, pode-se compreender a importância da presença da família no processo 

socioeducativo, possibilitando reconhecer as potencialidades e demandas do grupo familiar e 

de cada um dos seus componentes, bem como identificar as dinâmicas e as repercussões da 

realidade social, econômica e cultural vivenciadas por elas. 

Tanto a família, acima referida como centralidade no SUAS, quanto os socioeducandos 

estão imersos num universo em que o direito à educação não é garantido de forma qualitativa, 

ocasionando a exclusão escolar, provocada pelas instituições de ensino que rejeitam e/ou não 

acolhem os socioeducandos. Ou seja, o direito educacional passa ser administrado de acordo 

com o perfil ou (pré)conceitos de quem administra a unidade de ensino, descontruindo o 

processo de emancipação, conscientização e oportunização da ruptura dos socioeducandos com 

o meio ilícito. 

Posterior aos apontamentos realizados sobre família, há de se considerara o trazido por 

Luzuriaga (1984), que considera a família como núcleo primordial na vida dos indivíduos, 

mesmo assim, destaca que ela é insuficiente enquanto agente educador. Segundo ele, tal 

incompletude faz com que a própria família necessite do complemento da escola e das demais 

instituições educacionais, que representam o meio vital social no qual cumpre educar a criança. 

É nessa esteira que surgem as práticas de educação social, que balizam a socioeducação. Ainda 
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que bastante embasada nos preceitos da educação formal, almejada pela maioria dos 

adolescentes, percorre um caminho que lhe permite relativa independência e uma vasta 

produção protagônica. 

Vale a pena ressaltar que, na rede de ensino, o debate sobre o SGD, assim como a 

discussão sobre o ECA, mesmo após duas décadas, não foi efetivamente incorporado nos 

parâmetros curriculares. Cabe indagar em que medida o processo de construção desse sistema 

de garantia de direitos impactou os diferentes setores responsáveis pelas políticas públicas 

básicas, a ponto de produzir um mínimo de mobilidade, uma possibilidade de sair de uma zona 

de conforto que impede a discussão intersetorial, interdisciplinar e transdisciplinar com 

efetividade. 

A exclusão escolar, chamada de evasão, provocando, consequentemente, a distorção 

idade-série, é resultado da incompreensão do fenômeno e o consequente tratamento destinado 

aos socioeducandos por parte da rede oficial de ensino. A gênese do problema pode se encontrar 

nas bases da constituição do SGD, na qual não foi solidificada e pactuada, de forma eficaz, a 

aliança entre as diferentes políticas básicas e que são indispensáveis, principalmente no período 

de transição dos adolescentes para a fase adulta. Observando esse contexto de ruptura, faz-se 

necessária a produção de conhecimentos, estratégias e técnicas de ensino que transcendam os 

rígidos padrões da educação formal e o senso comum que “povoa” as relações educacionais. 

Um processo de acompanhamento do socioeducando autor de ato infracional que se 

pretenda capaz de interromper a trajetória infracional e facilitar, por meio de um modelo 

emancipatório de educação, a construção da autonomia desse adolescente requer um profundo 

mergulho nas relações sociais e educacionais e sua desconstrução, para, a partir daí, recriar 

relações educativas que, de fato, alcancem sujeitos que não estão dentro do padrão esperado 

pelas instituições formais de ensino. 

No cotidiano dos profissionais envolvidos com a execução das medidas socioeducativas 

de meio aberto, o embate em torno da vida escolar do socioeducando é profundamente estéril, 

apesar de todos os pactos nacionais e internacionais que deram as bases da doutrina de proteção 

integral. O sistema que abriga as medidas socioeducativas de meio aberto encontra, no 

desenrolar dos processos, diversas barreiras quase intransponíveis, como aquela entre o campo 

da socioeducação e o da educação formal. 

Essa desarticulação torna o atendimento ao socioeducando em cumprimento de MSE, 

frágil em sua “espinha dorsal”, impactando diretamente o desenrolar e os resultados esperados 

na execução do processo judicial. A ausência de uma aliança sólida entre essas duas áreas do 

conhecimento, no âmbito do sistema socioeducativo, apesar de ela estar prevista na doutrina, 
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dá lugar a um vazio que é preenchido, às vezes, por formas paliativas, alternativas, “artesanais”, 

de educação informal e de uma variedade de práticas que produzem resultados inesperados. Em 

geral, não são monitorados, mensurados e avaliados. 

Ainda há existência de outros direitos elementares que não são concretizados. Dentre 

eles, pode-se destacar a educação, a convivência familiar e comunitária, o direito à saúde de 

qualidade que atenda às necessidades peculiares da fase de desenvolvimento juvenil e o direito 

à assistência social, que são presentes nas discussões em torno da importância das garantias 

sociais, tendo em vista que esses direitos apontados coadunam com a proteção e atenção 

previstas no ECA e que deram origem ao SGD, tão importante no processo de execução das 

MSE. 

Foi atribuído à Política de Assistência Social, na maioria dos municípios e dada a tarefa 

de implementar o acompanhamento dos socioeducandos, o desdobramento do amplo processo 

de municipalização de políticas dessa natureza, modelo do novo ordenamento institucional 

previsto nos marcos legais. A assistência social, na mesma ocasião, centralizou sua atenção na 

família. Sendo assim, seu foco de atuação é nas vulnerabilidades sociais e nas violações de 

direitos. O socioeducando, então, passou a fazer parte do bloco de serviços chamado de 

proteção social especial de média complexidade. 

 A proteção social especial de média complexidade destina-se às famílias e indivíduos 

que possuem vínculos familiares, portanto adolescentes que não têm vínculos familiares ou que, 

por algum motivo, não retornam para suas famílias são acolhidos em instituições e são 

vinculados à proteção social especial de alta complexidade. 

É, desse modo, no campo da assistência social, em âmbito municipal, que se realiza a 

socioeducação. A gestão municipal é responsável direta pela execução das medidas 

socioeducativas de meio aberto. Ela é autônoma na sua organização administrativa e, por vezes, 

terceiriza o serviço, ainda que não deixe a responsabilidade de responder diretamente aos outros 

entes com os quais compartilha a política de atendimento, que é balizada pelo Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

Com o cenário que se configurou na última década de transferência dessa 

responsabilidade aos municípios e com a presença do embate ainda iniciado, descrito nesta 

dissertação, as possibilidades de consolidação de um sistema socioeducativo efetivo depende 

do modelo de gestão adotada, além da participação de todos os atores do SGD. 

A socioeducação, que propõe reunir elementos para identificar e abordar a realidade 

vivida pelos socioeducandos no seu território de origem, encara os limites da própria ação 

socioeducativa e os desafios cotidianos enfrentados por eles, especificamente no que tange ao 
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processo de integração social, familiar, escolar e comunitária, exigido para o efetivo 

cumprimento da medida socioeducativa e para a extinção do processo determinado 

judicialmente. 

Tal conflito remete à reflexão sobre as bases do poder patrimonialista que rege as 

relações socioeconômicas e dita as regras de conduta estabelecidas culturalmente na sociedade 

capitalista. Elas formam um campo de submissão no qual o adolescente, muitas vezes, é 

obrigado a se curvar por meio de rituais, que vão gradativamente impingindo-lhe uma condição 

de subalternidade ao sistema que o limita, obscurece suas capacidades e fragiliza a possibilidade 

de diálogo franco e qualitativo com o orientador/técnico, comprometendo, significativamente, 

a eficiência e a eficácia da socioeducação em sua plenitude. 

Além disso, o campo das medidas socioeducativas de meio aberto, que é composto por 

uma variedade de atores, fica sujeito a diferentes olhares, assim como as múltiplas 

possibilidades de metodologias e ações intervencionistas, configurando-se uma arena na qual o 

sistema e a doutrina são colocados à prova, com maior frequência, na medida em que o embate 

sobre a garantia de direitos que é provocado pela socioeducação esbarra na violação das regras 

sociais, cometida pelo socioeducando. Contudo, refletir sobre isso é indispensável ao processo 

de atendimento e é condição do modelo de socioeducação. 

É fundamental, no percurso socioeducativo, o resgate dessa contradição, entre o plano 

da garantia de direitos constitucionais, a vida cotidiana com os padrões de sociabilidade 

construídos pelos diferentes grupos e a mobilidade do socioeducando nesse mosaico de relações 

sociais, interpessoais e institucionais, a caminho de sua emancipação. A proteção integral 

proposta pela doutrina enfrenta, em sua materialização, as exigências burocráticas presentes nas 

instituições, o apelo da comunidade por segurança e as peculiaridades da própria relação 

estabelecida entre o socioeducando e seu orientador, que se apresenta sob diferentes 

nomenclaturas: “socioeducador”, “educador social” e “técnico de medida socioeducativa”, 

entre outras. 

No Centro de CASE, da Fundação Criança de São Bernardo do Campo, lócus desta 

pesquisa, a metodologia do serviço prestado na execução das medidas socioeducativas de meio 

aberto, especificamente Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, segue 

determinação judicial, na qual os socioeducandos são acompanhados por educadores sociais 

que compõem uma equipe multidisciplinar, de variadas formações. Vale ressaltar que os 

diferentes olhares, pautados no percurso formativo de cada profissional, não configuram em 

garantia da compreensão plena do socioeducando e de sua família. O processo tem como 

pressuposto a incompletude institucional. 
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O desenvolvimento do processo socioeducativo se encontra no campo de domínio 

sociopedagógico, retratado por meio da metodologia de trabalho adotada pelo CASE, que tem 

o seguinte script: antes de o socioeducando iniciar o processo de cumprimento da medida 

socioeducativa, é realizada uma acolhida técnica qualificada – situação perpassada por todos os 

profissionais; posteriormente, é feita a entrevista inicial, estando presente o socioeducando e 

seu respectivo familiar e/ou responsável, objetivando fazer um levantamento qualificado do 

histórico familiar, socioeconômico, habitacional, trajetória e ou histórico escolar, condições de 

saúde e as possíveis circunstancias que o levaram a se envolver na prática de ato infracional; 

finalmente, essa recepção é complementada por visitas domiciliares, possibilitando, assim, a 

elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA). Constam desse documento de ordem 

jurídica todas as informações coletadas e as metas que o socioeducando deve atingir no decorrer 

do desenrolar do processo socioeducativo. 

De acordo com o SINASE, o PIA: 

 
[…] constitui-se numa importante ferramenta no acompanhamento da 

evolução pessoal e social do adolescente e na conquista de metas e 

compromissos pactuados com esse adolescente e sua família durante o 

cumprimento da medida socioeducativa […]. (BRASIL, 2006, p. 52). 

  

Ainda sobre o CASE, deve-se destacar a sua metodologia de atendimento grupal, 

adotada para a efetivação do acompanhamento ao socioeducando em cumprimento das medidas 

socioeducativas. Conforme o Relatório de Gestão Anual (2017), desenvolvido pela 

coordenação e pela equipe de educadores, define-se como objetivo geral do serviço: 

 
Acompanhar de forma qualificada os (as) adolescentes e/ou jovens em 

cumprimento das medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação 

de Serviços à Comunidade, residentes no município de São Bernardo do 

Campo, contribuindo para seu desenvolvimento pessoal e social, com a 

ressignificação e apreensão de novos valores, para uma efetiva e produtiva 

participação na vida social, a fim de que eles possam se relacionar melhor 

consigo mesmos, com sua família e com tudo que integra a sua circunstância, 

de acordo com as normativas vigentes. (CASE, 2017, p. 9). 

 

Salienta-se que, como dispositivo legal aplicado ao adolescente que comete ato 

infracional, a medida socioeducativa deve prever em sua base e execução, conforme Silva apud 

Salles (2011), o acompanhamento social, escolar, profissional e familiar, dando ênfase às ações 

pautadas num projeto político-pedagógico (PPP) que contribua para a formação voltada para a 

cidadania e, em sua essência, facilite a reflexão sobre os motivos que levam à prática do ato 
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infracional, em suma, levando-o a refletir sobre a substituição da punição pela 

responsabilização. 

Convergindo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), a Lei 

nº 12.594/12 (SINASE) recomenda, para a medida socioeducativa em meio aberto e, 

especificamente, para a Liberdade Assistida o estabelecimento de processos de 

acompanhamento, auxílio e orientação, ao socioeducando, com ênfase na sua vida social 

(família, escola, trabalho, profissionalização e comunidade), possibilitando-lhe relações 

positivas que devem servir como base de sustentação para seu desenvolvimento físico, psíquico, 

social e familiar. 

O SINASE ainda estabelece normas técnicas para os núcleos socioeducativos que 

orientam a viabilidade de discussões, vivências e reflexões, indicando que sejam abordadas 

questões relacionadas aos ciclos de vida familiar e comunitária, tornando o processo de 

execução das medidas socioeducativas uma possibilidade de reconstrução da trajetória de vida 

dos socioeducandos e seus respectivos familiares, dando-lhe condições para que todos os 

envolvidos sejam acompanhados de forma qualitativa, levando em consideração alguns 

aspectos: 

 
1 Criar situações em que as famílias possam expressar coletivamente suas 

dúvidas e conflitos, construindo soluções para os problemas cotidianos, 

relacionados ao cuidado de suas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos 

e pessoas com deficiência.  

2 Refletir com a família sobre as mudanças em sua dinâmica e redistribuição 

de papéis, a partir do desenvolvimento de seus filhos. Desenvolver habilidades 

de cuidado, orientação e acompanhamento das crianças. Debater aspectos 

relacionados ao desenvolvimento infantil, às necessidades de estimulação 

nessa fase da vida, à importância de proporcionar espaços e oportunidades 

voltadas e orientadas pelas necessidades infantis e desafiadoras [...]. Debater 

temas relacionados ao desenvolvimento da criança, do adolescente e do 

jovem, características e interesses.  

3 Refletir sobre a necessidade de proteção aos seus membros idosos e de 

valorização do seu saber.  

4 Discutir as estratégias para o desenvolvimento das competências da pessoa 

com deficiência, destacando o papel fundamental das famílias e da 

comunidade no processo de reabilitação e inclusão das pessoas com 

deficiências. (BRASIL, 2006, p. 42). 

 

Para além dos conceitos de socioeducação e do marco legal, faz-se necessário ter uma 

visão macro sobre o contexto social, cultural, político e econômico em que está inserida a 

maioria dos socioeducandos, fazendo uma relação crítica com os principais fatores que podem 

contribuir para o desenrolar das ações e abordagens no processo socioeducativo. Nesse sentido, 

é de suma relevância compreender a importância da reflexão, conscientização e 
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responsabilização no decorrer da medida, aplicada judicialmente, para além de um ato 

meramente jurídico, por meio do reconhecimento das condições para a construção e/ou 

reconstrução de sua identidade e de seu estar no mundo. 

No cenário de execução das medidas socioeducativas, também perpassam as questões 

relativas ao ordenamento institucional e que, frequentemente, enfrentam diversas 

transformações administrativas e fragiliza o atendimento prestado a todos os cidadãos. Sendo 

assim, fez-se indispensável compreender a necessidade da articulação interinstitucional e 

intersetorial, ou seja, compreender a incompletude institucional, tendo como premissa que os 

socioeducandos que cumprem medida socioeducativa também são usuários de diferentes 

políticas públicas e, por isso, devem ser atendidos em sua integralidade por todas as instâncias, 

evitando processos de exclusão.  

A chamada rede, no âmbito das políticas públicas, consiste na intenção de articular os 

diferentes órgãos em torno de mesmos objetivos, o que nem sempre é possível em virtude do 

modelo de Estado que foi sendo constituído de forma fragmentada, com órgãos independentes, 

que operam a partir de um campo restrito de atuação, por vezes competindo no mesmo campo 

com outras instituições públicas. A constituição de redes é perseguida pelos profissionais, tendo 

em vista que a sua efetivação no âmbito das políticas públicas possibilitaria, com maior 

precisão, a identificação de necessidades, para proposição de ações de defesa, garantia e 

manutenção de direitos humanos de crianças e adolescentes e garantia de seu endereçamento 

aos territórios de maior vulnerabilidade. 

Priorizar o atendimento em rede por si só não pressupõe a intersetorialidade nem a 

interdisciplinaridade. Entretanto, permite aumentar a abrangência da atenção e contribui para a 

identificação de famílias em situação de vulnerabilidade que, por suas condições 

socioeconômicas, ficam mais sujeitas a violações, já que seus domicílios, via de regra, são 

localizados em territórios com frágil presença do Estado. 

As diretrizes do SGD, dadas pelo ECA, calcadas na constituição de rede de proteção e 

reivindicadas por movimentos organizados em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, 

convergem para a prerrogativa proposta, tendo como premissa a Constituição Federal que 

preconiza a instituição de instâncias de controle social da política para a infância e adolescência, 

em âmbito federal, estadual e municipal. Nesse contexto, também estão presentes diferentes 

atores eleitos/indicados pelos seus pares e a participação do Estado e sociedade civil, condição 

propícia para a constituição de fóruns e arenas de debates, nas quais são decididos e traçados 

os objetivos da política e a distribuição dos recursos públicos de acordo com as prioridades 

apresentadas. 
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É fato que uma potente rede de proteção e atenção é a base para dar sustentação ao SGD. 

Todavia, sua efetivação ainda é um desafio, tendo em vista os dilemas complexos e resultantes 

da diversidade de interesses, disputa de campos teóricos, embates ideológicos que, por vezes, 

convergem e, em outras, divergem. Nesse sentido, pode-se considerar um verdadeiro terreno de 

disputas que revelam diferentes ideais de sociedade e fragilizam o processo de socioeducativo, 

dificultando o desenho de estratégias concretas de interrupção da trajetória infracional dos 

socioeducandos acompanhados. 

Apesar da permanente perseguição a um modelo de rede que possibilite o 

compartilhamento de responsabilidades e aponte para a redução das desigualdades sociais que 

impõem à população em situação de vulnerabilidade toda sorte de violações, o esforço não tem 

surtido efeito positivo na promoção, defesa e garantia dos direitos humanos da criança e do 

adolescente. Pode-se afirmar que as ações identificadas nas relações institucionais, em geral, 

estão restritas aos encaminhamentos, compartilhamentos de estudos de casos e definição de 

fluxos, que nem sempre são traduzidos em sinergia efetiva em torno do atendimento das 

necessidades dos socioeducando e suas famílias. 

Os princípios que norteiam as ações socioeducativas estão presentes no ECA e no SGD. 

Entretanto, sua materialização e eficácia dependem da assimilação de novos valores e de uma 

proposta clara de ação, envolvendo todos os atores na busca pela efetivação das diferentes 

abordagens que, alicerçadas pelas bases legais, podem analisar e compreender a realidade em 

que estão imersos os socioeducandos e suas respectivas famílias. 

Ainda, cabe destacar que a participação qualitativa de todos no processo de construção 

colaborativa e democrático-participativa entre as diferentes instituições, profissionais e 

usuários vem ao encontro à valorização da incompletude institucional, sendo esse um dos 

elementos presentes no atendimento e na atuação da equipe de profissionais que atuam no 

CASE. 

Considerar a formação de rede como a solução do contexto de desarticulação entre os 

órgãos –resulta em fragmentação da atenção – e já se mostrou insuficiente, pois o encontro 

entre as instituições sociais tem se dado para a discussão das ações cotidianas e 

encaminhamentos de casos, limitando-se a dar respostas às situações emergenciais, 

descaracterizando a intenção da articulação. Nesse sentido, não pode ser chamada de uma rede 

uma situação na qual as ações estão entrelaçadas de modo a se complementar, em busca de uma 

compreensão plena de adolescentes autores de ato infracional e suas famílias. As redes, 

portanto, são definidas de acordo com as necessidades locais de dar respostas para as demandas 
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que transcendem uma única política social, podendo ser realizadas ações passageiras ou perenes 

e que incidem, em geral, contraditoriamente sobre o objetivo da socioeducação. 

Como se pode apreender, as dimensões pedagógicas perpassam todo o acompanhamento 

prestado ao socioeducando e se fazem presentes em todo o desenrolar das ações 

sociopedagógicas, considerando-se as bases constitutivas da socioeducação. Sendo assim, 

pode-se concluir que, não havendo sinergia entre atores e as instituições envolvidas, as 

iniciativas, em sua grande maioria, redundam em um cenário, presente na atualidade, de 

desalento quanto ao destino dos direitos humanos dos socioeducandos. 
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5 A PEDAGOGIA SOCIAL DA ALEMANHA AO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

É inegável que o berço da educação social e da pedagogia social (PS) é a Alemanha, 

reconhecendo a organização social, elaboração de terminologias e a fundamentação teórica da 

área. Cabanas (1997, p. 77), relata que os estudiosos alemães atrelam a aparição da pedagogia 

social a um campo prático para responder aos inúmeros problemas sociais causados no decorrer 

do processo desenfreado de industrialização, tais como as constantes imigrações, greves, 

aglomerações urbanas, aumento dos bairros periféricos e outras questões que desestruturam a 

vida humana, e que a educação social pode atuar enquanto ação para solucionar e/ou minimizar 

essas vulnerabilidades sociais.  

 Dissertando sobre o processo de construção histórica de estruturação da PS, Cabanas 

(1997, p. 78), salienta que ocorreram grandes movimentos pedagógicos no período Weimar, 

especificamente, as escolas direcionadas para o preparo dos jovens para o ingresso no mundo 

do trabalho e as universidades populares. Entretanto, com o período pós-guerra também surgiu 

a questão da delinquência juvenil, ocorrendo o estabelecimento de leis e instituições para 

controlar essa nova realidade. Diante disso, tornou-se essencial a construção e o fortalecimento 

da ideia de uma pedagogia social que respondesse de forma assertiva esse novo cenário 

vivenciado, surgindo também em 1922 a promulgação da lei de proteção aos jovens em situação 

de risco, além da criação dos serviços de assistência à juventude e às crianças. 

Analisando o contexto histórico, social e cultural que permeou o momento do 

surgimento da PS, pode-se considerar que as ideias ali defendidas e intencionadas eram de que 

o trabalho social pudesse sanar as questões sociais, tendo como premissa um enfoque 

sociopedagógico, direcionado aos diversos grupos sociais existentes, possibilitando ações 

concretas que pudessem minimizar as condições de desigualdade e/ou dar condições para 

superar as vulnerabilidades e as situações de risco. Nesse contexto, cabe destacar: 

 
O conceito de Trabalho Social que aparece atrelado ao da Pedagogia Social é 

uma discussão específica da realidade de alguns países como, por exemplo, da 

Alemanha e da Espanha, não configurando a realidade brasileira. Essas 

discussões se aproximam do papel e do trabalho desenvolvido pela área do 

Serviço Social, no Brasil. (MACHADO, 2013, p. 16). 

 

Entre os anos de 1933 a 1949, a PS na Alemanha passou por um período de estagnação 

e pouco desenvolvimento, o qual, segundo Cabanas (1997, p. 79), ocorreu em detrimento do 

processo histórico vivenciado no país em que o nacional-socialismo trouxe grandes conflitos, e 

corroborou para que o trabalho social fosse administrado pelo Estado, colocando-o como 
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responsável por todas as ações.  

Nesse compasso, a visão política possuía uma ideologia discriminatória e estigmatizava 

todos aqueles que precisavam de algum tipo de assistência social. Ainda nesse contexto, 

também ocorreu o ato de proibir que as instituições religiosas e organizações privadas 

realizassem o trabalho social. No que se refere à educação, foi criada a Frente Alemã para o 

Trabalho em substituição aos sindicatos, suprimidos em maio de 1933 pelo Partido Nacional 

Socialista dos Trabalhadores Alemães. 

As discussões teóricas e práticas da PS e do trabalho social podem desencadear conflito 

de conceitos e dificultar o processo de “[...] definir exatamente o objeto da Pedagogia Social e 

do Trabalho Social”. (FICHTNER, 2009, p. 43). Segundo o autor:  

 
Existe uma ampla gama de conceitos diferentes com os quais se caracteriza o 

campo da Pedagogia Social e Trabalho Social na Alemanha. No passado se 

falava de Assistência Social (Fürsorge) e Cuidados Sociais 

(Wohlfahrtspflege). No presente, fala-se sobre Pedagogia Social, Trabalho 

Social, Ajuda Familiar a crianças e adolescentes (Kinder, Jugend, 

Familienhilfe), Serviços Sociais (Sozialwesen) que na Alemanha significa 

uma área complexa relacionada com a reprodução da sociedade como um 

todo. [...] Os termos Pedagogia Social e Trabalho Social não são sinônimos, 

porém, caracterizam as diferenças entre ambas as áreas. O Trabalho Social se 

caracteriza por ajudar e cuidar. A Pedagogia Social se caracteriza por sua 

perspectiva pedagógica, educativa. Historicamente, estas duas perspectivas 

para o campo prático se desenvolveram autonomamente, mas ao mesmo 

tempo desenvolveram também interrelações entre ajuda e Educação, cuidado 

e Pedagogia. (FICHTNER, 2009, p. 43-44).  

 

Nessa discussão de conceitos, cabe destacar a resposta de Carreras (1997), sobre a 

importância da inclusão do adjetivo social – pedagogia social, educação social –, tendo como 

premissa que a educação em sua natureza já é um fenômeno social. Segundo o autor: 

 
Entonces, ¿qué añade el adjetivo <<social>> al sustantivo pedagogía? Según 

el, enrealidad, nada. Natorpestaba muy alejado de los problemas concretos de 

escolaridad – extraescolaridad o de las dimensiones profesionalizadoras de la 

disciplina, e incluso su planteamiento idealista le impidió concretar los 

diversos ámbitos de intervención que, al menos, marca el adjetivo social. La 

pedagogía es siempre social, con vocación de práctica comunitaria. La 

comunidad (el concepto del sociólogo Töennies) es el referente cultural 

fundamental de toda la actividad educadora del ser humano […]. 

(CARRERAS, 1997, p. 43, grifos no original). 

 

Até aqui, podemos constatar a importância da Alemanha no processo de implementação 

e difusão da PS, tendo em vista a originalidade da teoria. Entretanto, cabe destacar que, com os 

ideais transmitidos e após modificações, levando em consideração a realidade histórica, 
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política, econômica e social de cada país, ela foi se estruturando e tecendo novos caminhos, 

como é o caso da Espanha e de outros diversos países e continentes. 

 

5.1 A PEDAGOGIA SOCIAL ESPANHOLA 

 

Na Espanha, surgiram inúmeros estudiosos que trataram dessa área, utilizando os 

princípios originários e que ainda permanecem na busca incansável por sua organização no país, 

esforço esse reconhecido por toda a comunidade acadêmica nacional e internacional. 

Conforme Cabanas (1997, p. 89), a Espanha passou a buscar compreender e estudar a 

PS no século XX. Nesse período, a pedagogia espanhola já apontava convergências com a 

pedagogia alemã. Segundo López (2009, p. 97), no ano de 1915, María de Maeztu (1882 – 

1948) traduziu do alemão para o espanhol a obra de Paul Nartop, intitulada de Pedagogía 

Social: teoria de la educación de la voluntad.  

A pedagogia social na Espanha apresenta em sua estrutura as suas peculiaridades, tendo 

em vista que, no seu processo de surgimento, foi direcionado o do olhar para a infância e à 

juventude em situação de risco, que Cabanas (1997), ainda relata que, em 1962, foram fundados 

em Oviedo os Mensageiros de Paz, com a finalidade de acolher a menores delinquentes que, ao 

saírem da prisão, se encontram sem família e rechaçados pela sociedade. 

Paul Natorp (1913), em sua obra Pedagogía Social: teoria de la educación de la 

voluntad, traduzida e considerada como um marco sobre a importância da PS, traz em sua 

fundamentação filosófica grande relevância para compreensão da PS, servindo de estímulo para 

que novas produções acadêmicas surgissem, além de orientar a formação profissional da área. 

Ele transcende o seu tempo e constrói um conceito plausível que enfatiza a ideia de que a 

educação dos indivíduos está condicionada socialmente às condições socioculturais e sociais, 

concluindo que “[...] a Pedagogia Social não é a educação do indivíduo isolado, mas sim do 

homem que vive em uma comunidade, porque a sua finalidade não é somente o indivíduo”. 

(NATORP, 1913, p. 97, grifos do autor). 

No que tange ao conceito da educação apresentado por Nartop, Carreras (1997, p. 43), 

enfatiza que ele desaprovava veemente a ideia de educação enquanto uma perspectiva 

“individualista”, predominante em sua época, reforçando o processo educacional como um 

importante fenômeno social. Morente (apud CARRERAS, 1997, p. 44), intérprete kantiano de 

Natorp, traz o conceito de educação como uma extensão da comunidade quando destaca que 

“[...] la educación es, para Natorp, educación para la comunidad”. Nesse sentido, pode-se 

considerar que a partir da perspectiva da Pedagogia Social desenvolvida na Espanha, entende “a 
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educação não formal como: 

 
o conjunto de processos, meios, instituições, específica e diferencialmente 

desenhada em função de explícitos objetivos de formação e instrução que não 

estão diretamente dirigidos à concessão de grau próprio do sistema educativo 

formal. (TRILLA, 1996, p. 30). 

 

Todavia, compreender os estudos que nortearam as ideias e práticas de Natorp é 

fundamental para reconhecer a atualidade e a necessidade da PS em diferentes contextos e 

lugares do mundo, principalmente por ele ter sido o criador de um grupo focado na 

disseminação da proposta e dos objetivos da PS pela Europa, especialmente, na Espanha. 

López corrobora com Cabanas em relação ao interesse da Espanha pela PS e explana 

que: 

 
Durante el primer tercio del siglo XX, época de un notable interes cultural y 

científico para España, existe una importante influencia del pensamiento y de 

la ciencia alemana en nuestro país. Tuvo como consecuencia la entrada de 

nuevas orientaciones en el campo pedagógico, siendo de Alemania de onde se 

hacen más traducciones al español. Entre los más estudiados, están Pestalozzi, 

Fröbel y Herbart. (LÓPEZ, 2009, p. 96). 

 

López (2009), relata que a disseminação da PS na Espanha ocorreu com a propagação 

dos primeiros escritos sobre a área no país, tais como Concepción Arenal (1820-1893), María 

del Buen Suceso Luengo de la Figuera (1864-1929), María de Maeztu (1882-1948), Ortega y 

Gasset (1883-1955), Lorenzo Luzuriaga (1889-1959), Ramón Ruiz Amado (1861-1934) e 

Rufino Blanco Fombona (1874-1944). Nesse contexto de formulação de teorias, pode-se 

destacar a obra El fundamento Científico de la Pedagogía Social de Natorp. 
Com grande destaque, José Maria Quintana Cabanas faz parte desse grupo de estudiosos 

e pode ser considerado um disseminador da PS. Para ele, a educação social na Espanha ocorre 

em consonância com a atenção à infância e à juventude em situação de risco. Cabanas (1997), 

relata que a efetivação das primeiras medidas legais foram realizadas por Fuero Juzgo e nas 

Partidas de Alfonso X. Posteriormente, em meados de 1409, é criado na Espanha o albergue e 

a Casa de Órfãos no município de Valencia. 
Cabanas (1997, p. 89), em sua obra Pedagogía Social, publicada 1984, trouxe a 

discussão da construção conceitual de uma nova disciplina, fugindo da mera concepção 

tradicional da “teoria da socialização educativa humana”, bem como do conceito alemão que 

estabelece a educação social como uma forma de trabalho social, destacando que o profissional, 

para atuar nesse setor, deve apresentar um perfil qualificado, nomeado como pedagogo social. 
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Estruturação essa que provocou grandes transformações curriculares dos cursos de 

pedagogia, possibilitando a inserção de conteúdos direcionados para a formação dos 

profissionais que iriam atuar como pedagogos sociais e/ou educadores sociais. Nesse sentido, 

pode-se enfatizar que: 

 
a concepção binária da Pedagogia Social como ciência da educação social dos 

indivíduos e grupos, por uma parte, e, por outra, como ajuda, desde uma 

vertente educativa, para as necessidades humanas que se propõe o trabalho 

social é a que predomina na Espanha. Segundo o autor, na Itália e Bélgica os 

educadores seguem algumas mesmas ideias, inclusive a mesma terminologia, 

ainda que existam algumas peculiaridades em cada país. O autor argumenta 

que nos demais países europeus e nas Américas não se têm somado a está 

linguagem e a este discurso como na realidade espanhola, que assimilou de 

forma muito próxima a Pedagogia Social de suas origens, na Alemanha. 

(CARRERAS, p. 46, 1997). 

 

Cabanas (1997), destaca que, nesse período, os pedagogos espanhóis foram exercitando 

a conscientização sobre a necessidade de buscar uma organização para os estudos da pedagogia 

social e da profissão de educador social, abrangendo a discussão que já se encontrava em curso 

em relação ao surgimento de novas profissões como o trabalho social e à animação 

sociocultural, que também aspiravam à formação em nível superior. Em decorrência desse 

movimento, em 1991, após pressão exercida sobre o Ministério da Educação e Ciência, foi 

instituída e organizada nas universidades espanholas a diplomação em educação social.  

Caride (2002), traz a discussão de que o objeto da pedagogia social é a educação social, 

tornando-se sua ciência: 

 
Aunque entendamos ‘que la pedagogía social es una ciencia de la educación 

que tiene por objeto de estudio una dimensión específica del universo 

educativo: la educación social’ (Gómez, 2000:409), resulta también 

comprensible que los diferentes modos de interpretar conceptualmente esta 

expresión originen distintos modos de entender la pedagogía social, siendo 

factible – como señala Gómez – que si de un mismo objeto científico existen 

diversas acepciones, también sean diversas las formas de definir la ciencia que 

estudia ese objeto [...]. En la Edad Media los escolásticos decían que una 

ciencia no se define por su “objeto material” sino por su “objeto formal”, es 

decir, por su manera de ver el mundo. En la evolución de una disciplina ese 

objeto puede cambiar. Este es el caso de la pedagogía social, cuyo objeto 

material, la educación social, se há mantenido relativamente estable, mientras 

que su objeto formal – vinculado a los modos de imaginar y representar sus 

significados – ha sido reiteradamente modificado, adoptando múltiples y hasta 

contradictorios enfoques. (2002, p. 89-90, grifos no original). 

 

  Segundo Carreras (1997, p. 42), a gênese da pedagogia social foi influenciada 

teoricamente pelas concepções de educação trazidas por Kant e Hegel. Descreve que a 
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construção do conceito de pedagogia social feito por Natorp obteve grande inspiração no 

idealismo kantiano, tendo em vista o argumento feito: “[...] a realidade social existe na ideia 

antes que nas ações concretas [...]” (CARRERAS, 1997, p. 44), e a pedagogia social é 

sustentada pela perspectiva hermenêutica de Hegel. Esse conceito recebeu também 

contribuições de várias correntes e autores, dentre eles Platão, Hegel, Kant e Pestalozzi. 

Com esse olhar crítico e à frente do seu tempo, corroborando com o pensamento de 

Nartop, Carreras (1997, p. 44), afirma que “[...] a Pedagogia Social como campo de 

conhecimento teórico com tendência reguladora da práxis”. 

 Sendo a teoria de Pestalozzi uma das orientações seguidas na construção do conceito de 

PS, cabe destacar que Johann Heinrich Pestalozzi é reconhecido como o primeiro educador 

social da história. Desse modo, é importante fazer alguns apontamentos sobre as suas práticas 

e princípios educativos, descrevendo que sua abordagem é baseada na educação com finalidade 

de humanização do homem, permitindo o desenvolvimento de todas as manifestações da vida 

humana, dando suporte para a busca da plenitude e perfeição: “[...] a educação verdadeira e 

natural conduz à perfeição, à plenitude das capacidades humanas”. (LUZURIAGA apud 

PESTALOZZI, 1984, p. 176). 

 Nesse contexto, Luzuriaga (1984), reconhece Johann Heinrich Pestalozzi como um 

educador genial, pensador que exprime com excelência a educação e a pedagogia, 

contextualizando que uma das suas ações foi a criação da escola primária popular, mencionando 

os escritos na sua lápide do seu túmulo:  

 
Salvador dos pobres de Neuhof; pregador do povo em Leonardo e Gertrudes; 

em Stanz, pai dos órfãos; em Burgdorf e Münchenbuchsee, fundador da escola 

primária; em Iverdon, educador da humanidade. Homem, cristão, cidadão. 

Tudo para os outros, nada para si. Paz a suas cinzas. (LUZURIAGA, 1984, p. 

175). 

 

Na busca por reunir as possíveis perspectivas teóricas que pudessem fundamentar as 

práticas da pedagogia social, Machado (2013, p. 20 apud CARRERAS, 1997, p. 56), descreve 

que “as orientações paradigmáticas da Pedagogia Social demonstram o tipo de conhecimento 

presente em cada perspectiva, a forma como se constrói esse conhecimento, o objetivo de cada 

uma e o modo como o educador social é compreendido”. Esses questionamentos podem ser 

visualizados nos dois quadros a seguir: 
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Quadro 1 – Esquema de contraste entre paradigmas 

Fonte: MACHADO, 2013, p. 20 apud CARRERAS, J. S. Q. La construcción de la pedagogía social: algunas vias 

de aproximación. In: PETRUS, A. (Org.). Pedagogia Social. Espanha: Ariel, 1997.  
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Quadro 2 – Esquema de contraste de três paradigmas 
 

Fonte: MACHADO, 2013, p. 20 apud CARRERAS, J. S. Q. La construcción de la pedagogía social: algunas 

vias de aproximación. In: PETRUS, A. (Org.). Pedagogia Social. Espanha: Ariel, 1997.  
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Diante da relação direta da Espanha com os princípios da PS alemã, ela passou a 

influenciar também outros países, como é o caso do Brasil. Nesse sentido, no cenário brasileiro, 

podem-se apontar algumas aproximações do legado freiriano com os pressupostos trazidos pela 

PS Alemã e Espanhola, condição essa que chamamos aqui de acenos, trazendo algumas 

definições, conceitos e práticas que podem estar ligados à PS, socioeducação, educação social, 

educação popular e outras denominações, presentes em nosso cotidiano. 

 

5.2 ACENOS FREIRIANOS À PEDAGOGIA SOCIAL 

 

Segundo Natorp (1913), a educação e a PS devem caminhar em parceria com as leis 

fundamentais da vida e do convívio social. Em sua contribuição, descreve que a “pedagogia” 

não deve ser vista como uma palavra adotada exclusivamente para crianças, mas sim 

compreendida, estudada e analisada como uma ciência social, que pode proporcionar ascensão 

do homem ao alto da plena humanidade. 

Essa definição trazida por Natorp, sem dúvida, pode ser um dos primeiros apontamentos 

de ligação com a concepção de Paulo Freire de educação, sendo o elo de ligação o disposto de 

que “[...] ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens 

se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. (FREIRE, 1987, p. 79). Nesse contexto, 

pode-se identificar a semelhança na fundamentação da educação popular freiriana com a 

concepção de Natorp, considerado o pai da pedagogia social. 

Na história da educação brasileira, um dos documentos importantes é o manifesto dos 

Pioneiros da Educação, de 1932, em que são identificadas algumas inspirações as quais 

apontam para a necessidade de uma organização escolar que seja verdadeiramente inclusiva, 

atendendo às demandas dos diversos grupos existentes na sociedade. Os teóricos que 

participaram na construção desse documento não são considerados fundadores de uma PS, 

porém o processo de lutas que permeou aquela época norteia um entendimento para a inclusão 

de práticas educativas que vislumbram a transformação, a conscientização e a emancipação, 

presentes na teoria freiriana. 

Nesse contexto, a PS recebe forte influência da “educação popular”, principalmente nas 

ações realizadas por educadores que seguem os seus conceitos, materializando, assim, a 

educação popular como um campo de luta e disseminação da educação social no cenário 

brasileiro, rompendo com os modelos impostos pela formação tradicional adotada nos cursos 

de formação docente. 

Silva (2009), afirma que tanto a educação popular como a PS devem servir para todos 
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que delas necessitam, oprimidos e opressores, conforme defendido por Freire em Pedagogia do 

oprimido (1987), que é por meio da compreensão e conscientização crítica da realidade que o 

oprimido é liberto e deixa de ser oprimido e o opressor deixa de oprimir. 

Para Nuñes (1999, p. 32), a PS é o marco teórico que fundamenta as ações da educação 

social. Entretanto, destaca que existe uma complexidade na definição de qual ou quais 

estruturas regem esse campo de domínio, inexistindo referência clara sobre o uso consciente ou 

não de alguma concepção da pedagogia social por parte do pedagogo social, educador social 

e/ou de outros profissionais que dela se utilizam para embasar as suas ações. 

Para Nohl, 

 
[...] a pedagogia social não é uma doutrina científica, mas um âmbito de 

intervenção assim como a família e a escola; onde não chega a ação 

pedagógica. Dessas instituições, aparece a pedagogia social para exercer uma 

ação subsidiária, dependente tanto do Estado quanto das organizações não 

governamentais. [...] O mais central do trabalho social pedagógico concreto 

está na relação educativa estabelecida entre o educador e os educandos. Trata-

se de uma relação pessoal que não deve ser impedida pelo burocratismo das 

instituições pedagógicas. (apud CABANAS, 1997, 79). 

 

No Brasil na década de 1990, iniciava-se a discussão em relação à teoria e às 

metodologias no campo de conhecimento da pedagogia social, tendo entre os principais 

precursores grandes referências da educação, assistência social e direitos humanos, tais como: 

Antonio Carlos Gomes da Costa, trazendo importantes contribuições científicas em relação às 

metodologias e tecnologias para a educação social (Cf. “Brasil criança urgente”, 1994; 

Pedagogia da presença, 1997), disseminadas pelo Instituto Brasileiro de Pedagogia Social; 

Maria Stela Graciani (“Pedagogia social de rua”, 1997); e Caliman, com sua exímia pesquisa 

(Desafios, riscos desvios, 1998), realizada com os adolescentes trabalhadores no Brasil e na 

Itália (“Normalità devianza lavoro”, 1995). (Cf. SOUZA NETO et al., 2009). 

Segundo Gadotti (2012), pode-se afirmar que existe uma diversidade de práticas 

educativas no campo da educação social, identificadas como educação cidadã, educação para 

o trabalho, educação para os direitos humanos, educação nas prisões, educação na cidade e 

educação política, dentre outras, estando todas diretamente interligadas por meio do 

compromisso ético-político com a sociedade, em prol da construção de um mundo melhor 

possível. 

Pereira e Barone (2012), no Congresso Ibero-americano de Política e Administração 

da Educação (ANPAE), afirmam que a educação social caracteriza-se como um novo campo 

profissional que, embora articulada com a pedagogia, a sociologia, a psicologia e a assistência 
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social, dentre outros campos do conhecimento, tem características próprias e apresenta caráter 

multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, devendo ser tomada a partir das relações 

entre educação e as demandas sociais. 

Conforme Silva (2011), com o marco normativo à Constituição de 1988 e o cenário 

brasileiro de processos de redemocratização, torna-se viável a adoção de um novo referencial 

teórico como uma Teoria Geral da Educação Social, momento esse que surge no contexto 

educacional brasileiro a PS. 

Nessa proposta, a PS deve ser vista de forma ampla, não neutra e que respeita os 

conhecimentos. Conforme Freire (1997), os saberes e experiências são importantes, mas cabe 

salientar que são insuficientes, por não terem a rigorosidade metódica e, muitas vezes, acabarem 

atrelados ao reducionismo, sem apresentarem sentido e/ou proposta de transformação.  

Desde o princípio dos estudos da PS no Brasil, percebe-se o seu alinhamento à 

concepção freiriana de educação crítica, transformadora e libertadora, a partir da qual 

possibilitou a constituição de um campo teórico com base na realidade que vivemos. Isso 

influenciou na implementação e sistematização do desenvolvimento desse campo de 

conhecimento, colocando em seu cerne a importância das ações articuladas com a cultura, 

trabalho e educação, tendo como objetivos a ressocialização e a conscientização dos indivíduos. 

Nas universidade USP, PUC, MACKENZIE e UNISAL, além de contar com integrantes 

de movimentos sociais, dentre eles o Projeto Meninos e Meninas de Rua, abordaram a 

Pedagogia Social, bem como foram realizados Congressos Internacionais de Pedagogia Social 

(2006, 2008 e 2010), criados por pesquisadores estrangeiros e brasileiros, com foco na 

promoção do resgate e exploração das diferentes abordagens socioeducativas emanadas da 

prática e que, posteriormente, foram sistematizadas no primeiro livro dedicado à pedagogia 

social no Brasil, reconhecido por toda comunidade acadêmica, intitulado de Pedagogia Social. 

(SOUZA NETO; DA SILVA; MOURA, 2009).  

Logo na introdução do livro, percebemos os primeiros acenos de Freire à PS, quando os 

autores organizadores afirmam que  

 
[...] no Brasil, os contornos iniciais da Pedagogia Social circunscrevem o 

universo conhecido como Educação não formal, as práticas educativas 

desenvolvidas por movimentos sociais, organizações não governamentais, 

programas e projetos sociais, sejam eles públicos ou privados. (SOUZA 

NETO et al., 2009, p. 15). 

 

Cabe mencionar que, no decorrer do processo de lançamento do referido livro, foram 

realizadas em treze universidades as Jornadas Brasileiras de Pedagogia Social, ação intencional 
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para o fortalecimento da PS no Brasil e como um processo de preparação para o 3º Congresso 

Internacional em 2010.  

Dentre os objetivos da PS, Silva (2011), descreve a inserção na construção de um novo 

projeto de sociedade – em sua visão, todos os espaços e relações são pedagógicos –, trazendo 

um elo firme entre a educação escolar formal e a educação não formal, interface essa que 

poderia ser concretizada como uma política pública, com base na concepção de uma educação 

libertadora, com essência nas relações do ser humano, consigo mesmo, com o outro e com tudo 

que integra a sua circunstância.  

Diante disso, a PS passa a ser compreendida como uma “[...] ciência pedagógica da 

inadaptação social [...] da educação para a paz, da educação cívica e política, sobre ação 

educativa nos serviços sociais, da marginalização social e dos meios de comunicação social”. 

(MACHADO, 2013 apud SOUZA NETO et al., 2009, p. 138). Sendo assim, pode ser 

compreendida como uma ciência para a promoção de uma educação voltada para a democracia, 

a liberdade e a igualdade, reconhecendo a importância de todos em seu processo de 

implementação e concretização. 

Mollenhauer, conhecido por seus estudos e defesa da PS crítica, propõe mudanças 

sociais e a busca pela interface entre educação e estrutura social (cf. PÉREZ SERRANO, 2004, 

p. 49), enfatiza a centralidade na transformação da realidade social e a conscientização do ser 

humano em relação ao desempenho de seu papel social no mundo.  

 
A ajuda autêntica, não é demais insistir, é aquela em cuja prática os que nela 

se envolvem se ajudam mutuamente, crescendo juntos no esforço comum de 

conhecer a realidade que buscam transformar. Somente numa tal prática, em 

que os que ajudam e os que são ajudados se ajudam simultaneamente, é que o 

ato de ajudar não se distorce em dominação do que ajuda sobre quem é 

ajudado. Por isso, é que não há real ajuda entre classes dominantes e classes 

dominadas, nem entre as sociedades imperiais e as chamadas sociedades 

dependentes, de fato, dominadas, na compreensão de cujas relações não se 

pode prescindir da análise de classe. (FREIRE, 1979, p. 11). 

 

Paulo Freire não é um dos teóricos da PS, mas com sua prática conseguiu influenciar o 

estilo de fazer educação social no Brasil. Sendo assim, para refletir sobre essa perspectiva da 

PS crítica de Mollenhauer, no contexto brasileiro, deve-se considerar que Paulo Freire também 

vislumbrava a educação social como uma orientação à mudança social, especificamente uma 

proposta de conscientização e “emancipação” dos “oprimidos”, para que todos consigam fazer 

uma leitura de mundo e não reproduzam as situações de opressão que podem ter sido 

vivenciadas. (FREIRE, 1987). 
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Ainda no que diz respeito à pedagogia do oprimido de Freire, cabe mencionar que a sua 

base foi construída com foco na pedagogia “não autoritária” e o objetivo central proposto é a 

transformação social. Diante disso, o autor afirma que o diálogo é o caminho para a 

conscientização: 

  
Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que 

se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias 

de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca da, ideias a 

serem consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 1987, p. 45). 

 

A ES e a PS não se orientam por modismos, mas sim abordam um amplo campo de 

conhecimento que se encontra em construção no contexto brasileiro. Tendo em vista que toda 

educação se ocupa de certos ideais, fins ou normas, deve operar com as ciências filosóficas e 

normativas. A educação social pode ser aplicada a todos os grupos sociais, tendo como campo 

de atuação a reeducação, bem como aos múltiplos espaços de convivência humana. 

Não podemos deixar de destacar que Paulo Freire em toda sua obra demonstra a 

importância de partir do mundo do sujeito para levá-lo para outro mundo possível, uma ação 

baseada em sua realidade, dando condições para que o próprio indivíduo consiga fazer as 

mudanças condizentes. Diante disso, pode-se considerar que o educador social deve ser um 

sujeito contemplativo, saber compreender a pessoa com quem está lidando, exercer o ato de 

saber ouvir o que de fato é solicitado e olhar o outro com um feixe de potencialidades. 

Outro aspecto relevante no Brasil é a institucionalização da PS, como área de formação 

do educador social, técnico social, agente social, educador popular e/ou outra denominação 

adotada, em suma, a falta de identidade profissional e as condições precárias de trabalho são os 

pontos que merecem ser revistos. A formação pedagógica, alicerçada na busca pela efetivação 

da regulamentação da profissão, pode trazer resultados expressivos para que as ações 

socioeducativas sejam concretizadas em sua plenitude. (SOUZA NETO et al., 2009, p. 16). 

Ainda no que diz respeito ao reconhecimento da PS no cenário brasileiro, Silva (2012), 

descreve que a educação social e a pedagogia social não são sinônimos, não são dicotômicas, 

nem mesmo contraditórias, considerando que a PS deve ser considerada como um campo 

teórico o qual designa as práticas socioeducativas, permeadas pela Educação Social, tendo 

como premissa as diversas nuances, contextos e campos de atuação dos educadores sociais e de 

outros profissionais que atuam na promoção, garantia e efetivação dos direitos. Contudo, 

enfatiza a existência e a relevância dos quatro campos de domínio.  

 



64  

 

Domínio sociocultural tem como áreas de conhecimento as manifestações do 

espírito humano expressas por meio dos sentidos, tais como as artes, a cultura, 

a música, a dança e o esporte em suas múltiplas manifestações e modalidades 

[...]. Domínio sociopedagógico tem como áreas de conhecimento a Infância, 

Adolescência, Juventude e Terceira Idade. A intervenção sociopedagógica 

neste domínio tem como objetivo principal o desenvolvimento de habilidades 

e competências sociais que permitam às pessoas a ruptura e superação das 

condições de marginalidade, violência e pobreza que caracterizam sua 

exclusão social [...]. Domínio sociopolítico tem como áreas de conhecimento 

os processos sociais e políticos expressos, por exemplo, na forma de 

participação, protagonismo, associativismo, cooperativismo, 

empreendedorismo, geração de renda e gestão social [...]. Domínio 

epistemológico tem como áreas de concentração os processos inventivos e 

criativos originários do exercício das faculdades mentais humanas, 

notadamente a pesquisa, a ciência e a tecnologia enquanto meios para alargar 

a compreensão humana sobre os processos que o próprio ser humano 

desencadeia [...]. (SILVA, 2012, p. 155-178). 

 

Nesse contexto, Zanella (2011), coloca seu ponto de vista, que culmina com a teoria 

Freiriana, afirmando que a educação social é fundamentada nos ideais marxistas e tem como 

finalidade dar condições reflexivas para que os indivíduos consigam romper e/ou superação as 

desigualdades sociais por meio de uma pedagogia centrada no desenvolvimento da autonomia 

e da emancipação dos oprimidos, podendo ser dados como exemplos alguns segmentos, tais 

como: pessoa em situação de rua, crianças e adolescentes em situação de drogadição, apenados, 

dentre outros.  

Sendo assim, Paulo Freire tem influenciado positivamente o processo socioeducativo, 

norteando as ações de muitos educadores sociais que atuam em diferentes contextos, como é o 

caso da medida socioeducativa aqui abordada. 

Mediante os conceitos trazidos pela PS para o Brasil que se ancoram a educação popular, 

conforme destacado anteriormente a teoria freiriana, pode-se, salientar que é no contexto 

socioeducativo que ela se alinha com as propostas trazidas pela socioeducação ao transcender 

a relação ensino-aprendizagem, incorporar novos elementos e valores que corroboram com o 

rompimento do aspecto sancionatório deixado pelo legado da situação irregular. Entretanto, 

essa junção de PS, educação popular, socioeducação e medida socioeducativa materializa a 

Doutrina da Proteção Integral, reconhecendo os socioeducandos enquanto sujeitos de direitos e 

protagonistas de sua própria história, processo esse que o educador pensa com o socioeducando 

e não por ele.  

Diante da proposta de fundamentação e instituição da PS no Brasil, pode-se abordar 

aqui o mapeamento da PS no mundo realizado por Scarpa e Corrente (2006), trazendo aspectos 

da formação, regulamentação da profissão, tempo para formação e o campo de atuação. 
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Quadro 3 – Pedagogia social no mundo 
 

PAÍS 

DENOMINAÇÃO 

QUEM FORMA DURAÇÃO ÁREAS REGULAÇÃO 

ALEMANHA 

 

Pedagogo Social 

Instituto Superior 

Profissional. 

Requisitos: 18 anos e 11 

anos de assistência escolar 

3 anos Campo social salvo 

área de Educação 

Especial 

Sim 

ÁUSTRIA 

 

Está em discussão no Parlamento uma nova lei para reorganização das profissões sociais e de 

sua formação 

BÉLGICA 

(Comunidade francesa 

e flamenga) 

Educador – guia 

especializado 

Escola Superior de 

Educação Pedagógica 

3 anos Campo pedagógico-

sanitário e 

socioeducativo 

Lei de 29/04/1994 

publicada no Jornal 

Oficial de 

20/04/1996 

DINAMARCA 

 

Pedagogo Social 

 

Sem informação 3,6 anos Ações 

socioeducativas com 

crianças, 

adolescentes, jovens e 

adultos, portadores de 

problemas físicos, 

mentais e sociais 

Acordos negociados 

com as autoridades 

municipais e 

departamentais e 

ações profissionais 

ESPANHA 

 

Educador Social 

Ministério da Educação 3 anos Área socioeducativa, 

sociocultural e 

especializada 

Sim 

FRANÇA 

 

Educador 

Especializado 

Ministério Nacional de 

Educação, centros de 

formação credenciados 

pelo Estado 

3 anos Área social e 

sociocomunitária, 

além da terceira idade 

Sem informação 

FINLÂNDIA 

 

Desde 1996, diploma geral 

de serviços sociais, sem 

qualificação específica. 

Formação universitária e 

politécnica (orientação, 

profissões sociais) 

Sem 

informação 

90% são empregados 

na administração 

pública e na área de 

assistência social 

Não revelado 

GRÉCIA 

 

A profissão de Educador é 

recente e não existe 

denominação oficial. A 

educação profissional 

superior está orientada em 

função dos serviços sociais 

e assistenciais e da 

Educação Especial 

Sem 

informação 

Administração 

púbica, área 

sociocomunitária.  

Os diplomados 

trabalham ás vezes 

nas áreas 

sociocultural e juvenil 

Não revelado 

IRLANDA 

 

Educador Social 

 

Diploma reconhecido pelo 

National Council for 

Education Awards. 

Regional Technical 

College Dublin e Institute 

of Technology 

3 anos Serviços educativos, 

(jovens com 

problemas). 

Saúde – Menores em 

dificuldades sociais e 

Educação Especial 

Não 

ITÁLIA 

 

Educador Profissional 

 

Formação individualizada 

mediante protocolos de 

entendimento entre regiões 

e universidades. 

Formação por meio da 

Faculdad de Medicina y 

Cirugia em colaboração 

com a Faculdad de 

Psicologia, Sociologia y 

Ciências 

3 anos Crianças, 

adolescentes, jovens, 

adultos e terceira 

idade com 

dificuldades e o 

campo da Educação 

não formal 

Sim, por parte do 

Ministério da Saúde 

Fonte: MACHADO, 2013, p. 58 apud SCARPA, P.; CORRENTE, M. La dimensión europea del educador/a 

social. In Pedagogía Social, Sevilla, Calamar, n. 14, 2006, p. 63-74. (Tradução nossa). 
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Numa leitura e interpretação do quadro anterior, podemos perceber que a PS é uma 

teoria em processo de implementação e estruturação a qual está ocorrendo ao mesmo tempo em 

diferentes países e de várias maneiras, tendo como pressuposto as características e necessidades 

de cada um. Sendo assim, esse quadro é um importante instrumento para discutir e disseminar 

a fundamentação da PS, que demonstra ter forte influência da educação social e que se encontra 

entrelaçada com o trabalho social desenvolvidos em diferentes áreas e contextos sociais. 

Sobretudo, faz-se de suma importância um exercício reflexivo e crítico para 

compreender que a PS não é singular. Sendo assim, ocorre a existência de diferentes 

fundamentações teóricas para a área; consequentemente, esses conjuntos de ideias constituem-

se em um desenho inconcluso e que representa as práticas realizadas frente aos inumeráveis 

contextos e áreas de atuação da PS. Entretanto, pode-se também destacar a viabilidade da 

interface entre a teoria freiriana e a PS, como possibilidade multidimensional de ação reflexiva 

junto com os socioeducandos, alinhando os conceitos com a prática adotada. 
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6 A ESCOLARIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

 

A educação brasileira carrega em seu legado as marcas deixadas pelo período do Brasil 

colonial. Dentre elas, pode-se destacar a seletividade que desenhou uma tatuagem no processo 

educacional quando desconsiderou o contexto histórico, social, cultural e econômico 

desfavorável na maioria da população e ocasionou a proliferação da exclusão escolar. 

 Esse processo de exclusão e meritocracia adotado na formação do sistema educacional 

certamente causa consequências negativas até os dias atuais e nos faz refletir sobre os direitos 

constitucionais garantidos, uma vez que “[...] os números da escolarização do Brasil, se 

comparados ao resto do mundo, dão-nos um retrato da situação calamitosa em que se encontra 

a educação brasileira”. (VOLPI, 1997, p. 56). Afirmação essa que ao ser lida, inicialmente, 

causa estranheza, porém, num segundo momento, somos obrigados a pensar sobre as possíveis 

soluções para mudar esse cenário. 

 No universo das MSE, essa exclusão escolar pode ser constatada quando, no decorrer 

das abordagens realizadas com os socioeducandos, eles verbalizam não reconhecer a escola 

enquanto um espaço educacional, protetivo e de inclusão social, concepção essa alarmante e 

que pode ser um dos aspectos que contribui para o aumento da evasão estudantil. Nesse sentido, 

desconstrói os discursos que são difundidos pelo estado e por muitos agentes públicos em 

relação à garantia da qualidade do ensino e a efetivação do direito à educação para todos. 

Como medida de rompimento desse processo sócio-histórico, no âmbito da 

socioeducação, pode-se buscar respaldo nos objetivos empregados na Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais e nas orientações técnicas preconizadas no SINASE, quando se 

destaca que, dentre as ações, realizadas na execução das MSE, é essencial o acompanhamento 

escolar, respeitando as singularidades e especificidades de cada um e da rede de ensino, levando 

em consideração que o conhecimento é um instrumento de transformação social e que pode 

proporcionar elementos para que os socioeducandos tenham embasamento para conseguir 

romper com as barreiras impostas por esse processo de exclusão. 

Em detrimento ao afastamento escolar, expulsão ou distorção idade-série, Bazon, Silva 

e Ferrari (2013), apontam que o baixo desempenho, relação conflituosa, principalmente, entre 

professores e alunos, clima escolar ruim e outros entraves ocorridos na relação entre aluno-

escola configuram-se como indicadores que podem contribuir para o envolvimento do 

adolescente no meio ilícito. 
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Ainda nesse contexto, Iamamoto (2001, p. 16), afirma que a “igualdade jurídica dos 

cidadãos livres é inseparável da desigualdade econômica”, destacando que é necessário dar 

instrumentos para os excluídos terem acesso ao direito à educação. 

Nesse caso, se relacionarmos os socioeducandos em MSE com a exclusão escolar 

apontada, tendo como parâmetro os rótulos que lhes são empregados e a forma de tratamento 

que recebem em diversos equipamentos públicos, pode-se constatar que, em muitas unidades 

de ensino, ao invés de promoverem o estímulo para efetivação do processo de escolarização, 

contribuem para que eles sejam estigmatizados, além de serem ausentes, quando não 

proporcionam ações integradoras para acolhê-los na comunidade escolar de forma equânime. 

E, ainda segundo a autora, as questões sociais são: 

 
[...] conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na 

sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado 

Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação 

privada da própria atividade humana – o trabalho –, das condições necessárias 

à sua realização, assim como de seus frutos. (IAMAMOTO, 2001, p. 1). 

  

Na ação socioeducativa, é necessário pensar uma educação dialógica e que reconheça o 

contexto situacional dos sujeitos, percebendo, com essa perspectiva, como eles agem e reagem 

na busca pela libertação. E, nessa seara, identificar que as ações e reações estão influenciadas 

pelo contexto em que vivem. 

Outro aspecto importante no âmbito escolar é o acolhimento e/ou recepção escolar dada 

aos socioeducandos, uma vez que a maioria, no decorrer de sua trajetória infracional, rompe 

com o processo de escolarização e, ao retornar, necessita se sentir pertencente ao universo 

educacional. Dessa forma, a existência e eficácia de ações setoriais e interinstitucionais 

deveriam ocorrer de forma contínua, para estreitar a relação entre a assistência social, judiciário 

e o sistema educacional, a fim de inexistir qualquer tratamento diferenciado e/ou ação 

discriminatória. 

A evasão escolar dos socioeducandos pode interferir, diretamente, em seu 

desenvolvimento físico, psíquico e social e, para Dias (2005, p.20), pode impedi-los de 

(re)construir novas significações sociais e de adquirirem consciência de sua situação.  

As relações educacionais, muitas vezes, desconsideram os saberes dos socioeducandos, 

tornam o processo escolar em uma zona afastada deles e, ao contrário de favorecer o percurso 

pedagógico educativo, exploram as limitações. Nesse caso, ampliam esse olhar discriminatório 

quando o adolescente é originário de vulnerabilidades e/ou cumprem MSE, tendo em sua 
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trajetória escolar reprovações, evasão e/ou distorção idade-série, ou seja, evidencia-se a 

situação de exclusão. 

  
No momento mesmo em que se funda num conceito mecânico, estático, 

especializado da consciência e em que transforma, por isto mesmo, os 

educandos em recipientes, em quase coisas, não pode esconder sua marca 

necrófila. Não se deixa mover pelo ânimo de libertar o pensamento pela ação 

dos homens uns com os outros na tarefa comum de refazerem o mundo e de 

torná-lo mais e mais humano. (FREIRE, 1987, p. 69). 

 

No Relatório de Gestão do CASE (2019), consta descrito que foram atendidos 215 

socioeducandos no cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto, no ano de 2018, 

e, desse total, 99 encontravam-se fora da rede oficial de ensino. Entretanto, após receberem 

orientação, apoio e/ou participarem das ações técnicas, 77 retornaram aos estudos no início e/ou 

durante o processo socioeducativo. 

Ainda no referido relatório, consta que as séries apresentadas pelos socioeducandos no 

ano de 2018 demonstram que 58% deles não possuem o ensino fundamental completo, 38% 

possuem o ensino médio incompleto, 2% concluíram o ensino médio e/ou estão cursando o 

nível superior. Do total de atendidos, 42,25% não estavam matriculados na rede formal de 

ensino e, após as ações realizadas, foram matriculados nas seguintes esferas educacionais: 44% 

na educação municipal e 56% na rede estadual de ensino. 

Nessa seara, passando para uma análise qualiquantitativa dos dados escolares apontados 

pelo CASE, percebe-se o aumento de matrículas na educação municipal, especificamente, na 

modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA), situação essa ocorrida seguindo o 

disposto pela Secretaria de Educação na Resolução Nº 24/2017, que dispõe sobre matrículas de 

alunos nas escolas municipais de educação básica que disponibilizam a modalidade EJA e que 

traz em seu art. 1º a seguinte definição: 

 

Art. 1º - Estão abertas as inscrições aos munícipes que pretendem ingressar na 

Educação de Jovens e Adultos na Rede Municipal de Ensino.  

  

§1º Os interessados deverão ter idade mínima de 15 anos completos para 

ingresso no 1º segmento do Ensino Fundamental (do 1º ao 4º termo) e idade 

mínima de 16 anos para ingresso no 2º segmento do Ensino Fundamental, 

sendo para o 5º termo, 16 anos; para o 6º termo, 16 anos e seis meses; para o 

7º termo, 17 anos; para o 8º termo, 17 anos e seis meses [...] 

 

Esse contexto educacional dos socioeducandos atendidos pelo CASE, a priori, deveria 

soar como uma solução para as questões da evasão escolar, porém essa estratégia não garante 
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o êxito do retorno e/ou permanência deles na educação regular. Uma situação paradoxal: de um 

lado, temos a fragilidade da educação estadual para gerir os possíveis conflitos e entraves 

existentes quando há adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa na escola. Do 

outro, a EJA, que, além de seguir outro processo metodológico, conceito e padrão de ensino, 

expõe os socioeducandos à convivência escolar com pessoas de idade superior à sua, algo que, 

a longo prazo, pode contribuir para a ruptura com o processo educacional, uma vez que os 

socioeducandos estão inseridos em outro grupo de pertencimento. 

Importante salientar o conceito de escolarização: 

 
O processo e a paulatina produção de referências sociais tendo a escola ou a 

forma escolar de socialização e transmissão do conhecimento, como eixo 

articulador de seus sentidos e significados. Neste caso a nossa atenção estará 

voltada para o que temos chamado de “consequências” sociais, culturais e 

políticas da escolarização, abrangendo questões relacionadas ao 

analfabetismo, ao reconhecimento ou não de competências culturais e 

políticas dos diversos sujeitos sociais e a emergência da profissão docente no 

Brasil. (FARIA FILHO, 2002, p. 16). 

 

Há de se levar em consideração que um socioeducando com baixa escolarização, no 

decorrer do seu desenvolvimento, enfrentará dificuldades no estabelecimento de suas relações 

sociais, bem como na tentativa de ingresso no mundo do trabalho, tendo em vista não dispor 

dos requisitos mínimos exigidos na maioria das oportunidades profissionais, condição essa que 

encontra respaldo no exercício de trabalhos e/ou atividades informais.  

 
O aluno fora da sala de aula afronta a juridicidade. Mas o aluno na sala de 

aula, sem espaço para o erro, e por causa dele, desautorizado a reconstruir 

concepções, afronta a proteção integral de pessoa em desenvolvimento [...]. O 

direito a educação escolar não é meramente uma atribuição legal a partir de 

disponibilidade de vagas, mas, sim, na excelência das relações que se 

estabelecem entre a família, o educando, o educador, e a escola. (MENESES, 

2008, p. 28). 

  

 Para Carvalho (2011), a trajetória escolar não pode ser um processo que impõe estigmas 

a determinados grupos, levando em consideração que a discriminação dos socioeducandos 

também é gerada no âmbito escolar, podendo refletir sobre o modelo de convivência social que 

eles venham a estabelecer. Sendo assim, ao dificultar a (re)inserção escolar dos socioeducandos 

em MSE, pode gerar desestímulo pelos estudos, além de violar seus direitos garantidos, não 

respeitando a finalidade do SGD na efetivação de políticas públicas. 

 
A educação engloba, a instrução, mas é muito mais ampla. Sua finalidade é 

tornar os homens mais íntegros, a fim de que possam usar da técnica que 

receberam com sabedoria, aplicando-a disciplinadamente. Instrução e 
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educação, embora possam ser entendidas como duas linhas paralelas com 

finalidades diferentes, necessariamente devem caminhar juntas e integrar-se. 

(MUNIZ, 2002, p. 9). 

 

 Para tanto, Martins e Pillon (2008), destacam que a educação exerce um papel 

fundamental na vida dos socioeducandos e pode ser considerada, um fator de amparo na busca 

pela diminuição do contato com situações de risco. Nesse sentido, há de salientar, no âmbito 

das MSE, que a baixa escolaridade e/ou evasão escolar não são fatores determinantes para o 

envolvimento com o meio ilícito. Entretanto, o rompimento com o processo de escolarização, 

geralmente, é um dos primeiros indícios do possível envolvimento com a ilicitude. Dessa forma, 

há de se considerar a educação como uma forma de combate à violência, exclusão e reincidência 

infracional. Diante disso, faz sentido aproveitar os conhecimentos e as experiências dos 

socioeducandos no desenvolvimento do processo educacional. 

 Há uma urgência em pensar sobre uma proposta reflexiva e crítica para solucionar as 

problemáticas metodológicas educacionais adotadas atualmente, especificamente quando se 

trata de socioeducandos em cumprimento de medida socioeducativa na escola, uma vez que 

esse público é visto como aluno-problema e/ou descompromissado pela maior parte das 

unidades de ensino. Diante da complexidade existente no atendimento aos socioeducandos, 

torna-se viável romper com modelos tradicionais de ensino e buscar uma solução para enfrentar 

os processos excludentes, transformações essas que oportunizariam a instrumentalização dos 

profissionais da educação com novas metodologias e teorias educacionais. 

 Salienta-se, para tanto, que é preciso uma educação humanizada e humanizadora, que 

visa à promoção da autonomia e possibilite aos indivíduos superar a naturalização de 

contradições sociais, os processos de alienação e os padrões dominantes da sociedade 

capitalista, para que assim seja possível a materialização de uma sociedade livre e, 

consequentemente, liberta dessas formas injustas e indignas de viver. Segundo Freire (1987), 

condição essa que pode ser superada quando adotada uma educação dialógica, em que a 

realidade e a cultura do sujeito são valorizadas, reconhecidas e difundidas. 

Na perspectiva da concepção educacional dialógica, preconizada por Freire, como 

proposta participativa e emancipadora, Caliman (2010), descreve que a PS, que apresenta 

concepções distintas no cenário mundial, pode ser caracterizada no contexto brasileiro como 

uma pedagogia voltada para a assistência e/ou acompanhamento de casos que necessitem de 

ações preventivas e/ou compensatórias, bem como atuar frente às demandas sociais, 

entrelaçadas ao desenvolvimento do voluntariado nas instituições de acolhida, prevenção, 

recuperação, reinserção social, ou seja, “[...] uma pedagogia orientada para a ajuda e para o 
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processo de “empoderamento” ou empowerment da solidariedade social e cidadã”. 

(CALIMAN, 2010, p. 358). 

Segundo Freire (apud SOUZA NETO et al., 2009, p. 7), nos países latino-americanos a 

educação vivencia um processo de estrutura verticalizado. Nessa formatação, em que se prioriza 

a consciência bancária da educação, o professor detém todo o poder e os educandos são passivos 

na ação, recebendo conhecimento como se fossem um depósito vazio e que precisa ser 

preenchido. Considera-se nesse modelo que o propósito da educação com os sujeitos seria o 

papel de, “[...] educar para arquivar o que se deposita, mas o curioso é que o arquivado é o 

próprio homem, que perde assim seu poder de criar, se faz menos homem, é uma peça”, 

descaracteriza o homem enquanto criador e transformador da sociedade, desconhecendo-o 

como sujeito ativo de sua ação. 

Sobre essa perspectiva equivocada de educação, Maciel (2011), que corrobora com o 

legado freiriano, afirma que a educação é uma maneira para que o sujeito, historicamente 

excluído, possa se emancipar e se libertar. Destaca que o reconhecimento da história de vida do 

indivíduo pode contribuir no processo de conscientização, dando-lhe condições para se libertar 

dos padrões hegemônicos impostos pela sociedade, além de promover a emancipação social. 

 
A pedagogia freiriana é síntese da teorização implícita na prática de Educação 

Popular. Ela traz a consideração do conhecimento como possibilidade de 

superação de relações verticais contraditórias e de modelos mecanicistas de 

análise da realidade social e implantação de nas propostas que indiquem 

esperança e a necessidade de mudança. 

A partir da proposta freiriana, educadores e educadoras, grupos de 

movimentos sociais e escolas têm desenvolvido uma ação de Educação 

Popular. Os elementos defendidos por Freire configuram a teorização destas 

práticas. Elementos esquematizados e organizados a partir de considerações 

próprias e reinterpretação ou inovação de teorias existentes. Com práticas 

elaboradas na experiência do povo excluído, a partir de diálogo experienciado 

na ação militante de libertação, Freire revela uma defesa pedagógica baseada 

na atividade direta com as classes populares e na defesa de sua necessidade de 

emancipação social. (MACIEL, 2011, p. 337). 
 

Partindo dos desígnios descritos nas diversas obras da teoria freiriana, cabe destacar que 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), torna clara a existência de 

contextos educativos realizados fora da comunidade escolar, em que é destacada atuação dos 

educadores sociais, levando em consideração o legado trazido pela pedagogia e/ou educação 

popular, principalmente a desenvolvida a partir de 1970, tomando por base a influência do 

educador Paulo Freire. 

A LDBEN (1996), nos seus dois primeiros artigos, traz importantes conceitos em 

relação à educação, seus princípios e fins, conforme segue: 
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Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais.   

§1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições culturais.   

§2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social.   

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

Seguindo o pressuposto acima destacado que a educação deve estar vinculada ao mundo 

do trabalho e à prática social, podemos compreender que as ações realizadas no cenário 

socioeducativo e que são concretizadas em diferentes espaços formativos, formais e não formais 

caracterizam o processo de expansão e consolidação da PS no Brasil. 

Ainda nessa perspectiva de ações no âmbito da socioeducação, pode-se destacar que 

também encontram respaldo teórico na LDBEN (1996), especificamente quando ela traz em 

seu escopo a concepção de educação que inclui novos agentes, espaços formativos e suas 

finalidades. 

Essas ações vêm ao encontro dos avanços propostos no documento norteador 

elaborado pelo Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica – CNE/CEB, 

conforme Parecer de 2015, que traz “[...] por meio da Indicação CNE/CEB nº 8/2015, a criação 

de uma comissão especial para elaboração das Diretrizes Nacionais para a educação escolar dos 

adolescentes e jovens em atendimento socioeducativo” (MEC/CNE, 2016, p. 1), instituindo 

alguns conceitos e normativas que fundamentam o SINASE e o campo de atuação macro da 

socioeducação, fazendo referência às metas pactuadas no Plano Nacional de Educação (PNE). 

No documento anterior citado, consta que os socioeducandos, em sua grande maioria, 

interrompem os estudos aos catorze anos, sendo que o último ano e/ou série cursada é do ensino 

fundamental, embora muitos deles tenham deixado de frequentar a escola há alguns anos e até 

mesmo antes de envolver-se com o meio ilícito. Diante desse dado apontado, cabe destacar que: 

 
A escolarização está diretamente relacionada a mais e melhores oportunidades 

para a construção de um projeto de vida. Além disso, uma das principais ações 

que devem ser efetivadas pelos programas e serviços de atendimento 

socioeducativo, em parceria com as escolas, refere-se à matrícula e à 

frequência escolar do adolescente, que devem ser periodicamente relatadas e 

comprovadas ao Judiciário, durante o cumprimento das medidas 

socioeducativas de LA. (MEC – CNE/CEB. 2015 p. 19). 
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No âmbito da relação entre educação regular e o processo socioeducativo, existem 

inúmeras contradições, sobretudo no que tange aos desafios apontados e resultantes do 

andamento/trâmite do texto-referência, elaborado pela comissão especial, designada pela 

Câmara de Educação Básica (CEB), do Conselho Nacional de Educação (CNE), que faz 

menção à importância dos socioeducandos receberem atenção especializada e uma 

socioeducação sólida, conforme segue a definição: 

 
A socioeducação é imprescindível como política pública específica para 

resgatar a imensa dívida histórica da sociedade brasileira com a população 

adolescente (vítima principal dos altos índices de violência) e como 

contribuição à edificação de uma sociedade justa que zela por seus 

adolescentes. (PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO, 2013, p. 8). 

 

Ainda nesse contexto, pode-se destacar o exposto por Freire: 

 
A gente tem de fazer o que pode ser feito. Se você não fizer hoje o que hoje 

pode ser feito e tentar fazer hoje o que hoje não pode ser feito, dificilmente 

fará amanhã o que hoje deixou de fazer.  Porque as condições se alteram. Há 

dois mitos que devem ser deixados de lado: o de que nada pode ser feito e que 

tudo pode ser feito. (FREIRE apud CORTELLA, 2000, p. 9). 

 

A implantação da política de direitos humanos, no contexto brasileiro, trouxe para a 

educação a proposta de ruptura da visão reducionista e tecnicista. Nesse sentido, passou a 

explorar no âmbito da aprendizagem, as relações humanas, além de reconhecer a ligação entre 

as diferentes áreas do conhecimento, condição essa que materializa a interdisciplinaridade e 

vislumbra a “[...] pluralidade, de criticidade, de consequência e temporalidade”. (FREIRE, 

1979, p. 62). 

Diante desse contexto geral sobre a escolarização dos socioeducandos, far-se-á 

necessária uma reflexão crítica em torno do cerceamento da liberdade e da educação, e 

chegamos à conclusão de que a PS, mesmo sendo uma área fora do sistema escolar, apresenta 

em seus princípios e na sua intencionalidade articulação com a educação, tendo em vista que o 

objeto da PS Alemã traduz e dá sentido ao disposto ao imperativo constitucional brasileiro (art. 

205) da educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Essa educação dialógica 

e libertadora vislumbra a conscientização do oprimido.  
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6.1 A PEDAGOGIA SOCIAL E A SOCIOEDUCAÇÃO, COMO POSSIBILIDADE  

      MULTIDIMENSIONAL DE COMPREENSÃO E APOIO AOS SOCIOEDUCANDOS 

 

A reflexão sobre a PS tem sido tema de inúmeros seminários, congressos e discussões 

nas propostas curriculares dos cursos de graduação. Diante disso, Silva (2009), fez grandes 

contribuições para o processo de sistematização teórica da PS no Brasil, que encontrou respaldo 

em estudos realizados a partir da realização dos Congressos Internacionais de Pedagogia Social 

na Universidade de São Paulo, nos anos de 2006, 2008, 2010. Nesse contexto, cabe enfatizar 

que, no primeiro congresso, Silva (2009, p. 1), desencadeou a discussão sobre a necessidade de 

definir o conceito de PS. Ainda conforme o autor: 

 
A Pedagogia Escolar/Educação Escolar e Pedagogia Social/Educação Social 

são áreas de concentração de uma mesma área de conhecimento, as Ciências 

da Educação. Não são sinônimas, não são dicotômicas nem contraditórias, 

apenas acontecem em espaços e contextos distintos, sendo uma complementar 

à outra. (SILVA, 2009, p. 6). 

 

A PS, no contexto brasileiro, é caracterizada como uma “Teoria Geral da Educação 

Social” e área das “Ciências da Educação” (SILVA; SOUZA NETO; MOURA, 2009, p. 13), 

que pode realizar ações em espaço educativo e nas relações humanas, sejam em espaços 

públicos, privados e/ou coletivos, devendo ser vista como uma teoria que aborda diferentes 

aspectos e que são essencialmente pedagógicos. 

 
Como meta última para a Pedagogia Social no Brasil, alimentamos a utopia 

de que podemos chegar a um estágio de organização e de desenvolvimento 

social em que as relações sejam essencialmente pedagógicas entre as pessoas 

em todos os espaços públicos, coletivos e pelos meios por elas utilizados para 

prover e dar significado à sua existência. Conceitos como cidade educadora, 

cidade saudável e cidade sustentável talvez expressem melhor essa utopia, 

ainda que isso implique atribuir a uma ciência a função transformadora da 

realidade social e das relações que dentro dela se estabelecem. (SILVA; 

SOUZA NETO; MOURA, 2009, p. 14-15). 

 

Dando continuidade e reafirmando o disposto na meta trazida acima, Carreras (cf. 

CARRERAS; MOLINA, 1997, p. 54), destaca a PS como um campo essencial para o 

fortalecimento das relações humanas e a afirma “como uma práxis educativa é práxis 

tecnológica com finalidade social”. Nesse conceito, pode ser considerada como um elo de 

ligação entre a dimensão social da vida cotidiana e a educação, além de se tornar uma ciência 

que caminha junto aos pressupostos da assistência social com seu caráter pedagógico. 

A PS contribui no processo socioeducativo, quando aponta para uma prática pedagógica 
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que objetiva responder de forma plausível às questões e às necessidades individuais e sociais, 

tendo em vista um ideal de comunidade a ser construído e que valorize o conhecimento e a ação 

sobre os socioeducandos. Diante de sua abordagem humanizadora, a sua utilização na execução 

das MSE promoverá grandes transformações e viabilizará ações de responsabilização, 

conscientização e libertação dos processos de opressão que, muitas vezes, os socioeducandos 

são expostos e obrigados a vivenciar quando estão envolvidos no meio ilícito.  

Nesse contexto, 

 
[...] a Pedagogia Social enfatiza o atendimento a problemas públicos da 

sociedade da época, relacionados à infância abandonada, a jovens inadaptados 

ou delinquentes, a grupos marginalizados, à terceira idade, à animação sócio-

cultural, à educação permanente. Estabeleceu-se nesse período, no país, uma 

política de atendimento às necessidades sociais, objetivando melhoria de 

qualidade de vida do povo, com leis de apoio social e assistencial à infância e 

à juventude, apoio às instituições sociopedagógicas e aos trabalhadores. 

(MACHADO, 2013, p. 119-120). 

 

Na ação socioeducativa que envolve a relação direta entre socioeducandos e educadores, 

busca-se a construção do conhecimento e o encontro de soluções de problema vivenciados e/ou 

que podem surgir no decorrer da execução da MSE, levando em consideração que o processo é 

dinâmico e, diante disso, possui vida e a sua abordagem metodológica deve proporcionar 

elementos para o estabelecimento de ações com os socioeducandos e não para eles. 

Na efetivação das ações sociopedagógicas, deve sempre ser levado em consideração que 

os “[...] sujeitos e objetos não estão mortos, são protagonistas, ambos se constroem. Tal 

procedimento abre campo para um engajamento comum [...] nos processos de alteração e de 

mutação social nos quais vivem ou sofrem as pessoas [...]”. (SOUZA NETO, 2006, p. 77). 

Na medida, as abordagens e ações intencionais, realizadas no desenrolar do processo 

socioeducativo, buscam a concretização da interface entre o social e o educacional, diálogo esse 

para promover o enlace entre a educação formal e a socioeducação, como eixos essenciais no 

processo de responsabilização, conscientização e emancipação dos sujeitos, nesse caso dos 

socioeducandos, tendo como referencial os pressupostos trazidos pelas orientações técnicas de 

MSE em meio aberto que permeiam todo o atendimento ao socioeducando, tais como: 

 
[...] estabelecer um processo de acompanhamento, auxílio e orientação ao 

adolescente [...] com ênfase na vida social do adolescente (família, escola, 

trabalho, profissionalização e comunidade) possibilitando, assim, o 

estabelecimento de relações positivas que é base de sustentação do processo 

de inclusão social a qual se objetiva [...]. (BRASIL, 2006, p. 45). 
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Nesse sentido, Volpi (1997), enfatiza a necessidade de os socioeducandos, no decorrer 

do processo socioeducativo, receberem atendimento personalizado, focado na efetivação de 

ações que respondam às suas demandas. Nessa vertente, estabelece-se um atendimento 

diferenciado na práxis-pedagógica que proporcione o reconhecimento e a valorização do saber, 

visando ao desenvolvimento e à proteção integral, à inserção sociocomunitária, à manutenção 

e ao fortalecimento das relações sociais e dos vínculos familiares, além de construir junto com 

os socioeducandos o sentimento de pertencimento na comunidade escolar.  

 
Preocupados em fugir do senso comum, limitado à repetição de preconceitos 

e estigmas, apresentamos novas abordagens que nos permitem evoluir no 

sentido de consolidar um tratamento cidadão a estes adolescentes. Buscamos 

combater os extremos da convivência passiva e da repressão violenta para 

construir uma abordagem socioeducativa que possibilite aos adolescentes 

atores de ato infracional uma mudança de atitude e a construção de um projeto 

de vida com dignidade e respeito aos direitos de todos. (VOLPI, 1997, p. 24). 

 

Há também de salientar que cada situação vivenciada pelos socioeducandos em seu 

cotidiano pode ser explorada nas ações e abordagens que ocorrem no processo socioeducativo, 

dando sustentação para os atos dos educadores e a possibilidade de estabelecer, situação-

problema que pode ser denominada como temas geradores. 

 
O tema gerador gerará um conteúdo programático a ser estudado e debatido, 

não só como um conteúdo insípido e através do qual se pretende iniciar o aluno 

ao raciocínio científico; não um conteúdo determinado a partir da ordenação 

dos livros textos e dos programas oficiais, mas como um dos instrumentos que 

tornam possível ao aluno uma compreensão do seu meio natural e social. 

(DELIZOICOV, 1982, p. 11). 

 

Cabe destacar que os temas geradores foram inicialmente utilizados por Paulo Freire, 

com os jovens e adultos na alfabetização. Para o autor, não fazia sentindo o indivíduo saber ler 

palavras se ainda não conseguia ler seu próprio mundo, num sentido social e político: “a leitura 

do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica sempre a continuidade 

da leitura daquele”. Por esse motivo, Freire criou círculos de cultura e captava temas geradores, 

para que houvesse antes da alfabetização do aluno uma visão lúcida de sua própria realidade e 

da condição de inconclusão, conforme citação: 

 
O inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. 

Onde há vida há inacabamento. Onde que quer que haja mulheres e homens 

há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. 

(FREIRE apud PAIVA, 2015, p. 151). 
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As ações, abordagens e/ou atividades realizadas no desenrolar do processo 

socioeducativo, quando bem conduzidas, proporcionam aos socioeducandos condições e 

possibilidades de vislumbrar novos rumos para a vida. Essa proposta dialógica na execução da 

MSE visa ao reconhecimento das potencialidades e da “[...] noção de sujeito e ao modo como 

ele busca ressignificar os acontecimentos individuais e coletivos, em vista de uma outra forma 

de viver”. (SOUZA NETO, 2001, p. 67). 

 No processo socioeducativo e em todos os outros educacionais, a dinâmica da 

aprendizagem e da socialização não podem de maneira alguma ser prisioneiras das práticas 

escolares e devem ser compreendidas como parte e para além dela. O processo de troca de 

saberes é o momento pelo qual os socioeducandos se apropriam de diferentes aspectos sociais 

e dos acontecimentos, possibilitando a interpretação e leitura do mundo e dando subsídios para 

transformá-los. 

Por outro lado, a socialização e a aprendizagem, são presentes ao longo de toda vida e 

são pilares para a promoção do fortalecimento dos vínculos sociais. É “[...] um processo dotado 

de caráter dialético em que o indivíduo é o produto e produtor de seu meio [...] conflitos e 

tensões e contradições permeiam a construção desses conceitos, uma vez que o sujeito é 

também autor de sua história”. (SOUZA NETO, 2009, p. 161). 

Para Costa (2006, p. 11), a educação social na ação socioeducativa colabora para que os 

socioeducandos busquem “[...] o convívio social pleno, buscando colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, seja como 

vítima ou como autores dessas práticas, além de se autopromoverem nos planos pessoal, social 

produtivo e cultural”. Diante disso, partindo da compreensão de que o foco da educação é 

essencialmente social, vale observar que “[...] não é no silêncio que os homens se fazem, mas 

na palavra, no trabalho, na ação reflexão”. (FREIRE, 1987, p. 78). 

Como possibilidade de fortalecimento do processo socioeducativo, em 2015 foi criada, 

por meio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Escola Nacional 

de Socioeducação, tendo como foco central a promoção da formação permanente e continuada 

dos profissionais que atuam no atendimento destinado aos socioeducandos, com vista a garantir 

o estabelecimento de ações qualificadas, tendo como elementos fundantes os pressupostos 

contidos no ECA e SINASE. 

 
A ENS deve garantir que os programas de formação consigam articular a 

teoria e a prática, à construção coletiva do conhecimento, a troca de 

experiências, a valorização dos saberes profissionais, a reflexão crítica, a 

sistematização e o registro das práticas institucionais, bem como a construção 

de fundamentos teóricos e metodológicos comuns e constituir um acervo 
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bibliográfico referencial para a socioeducação no país. (BRASIL, 2014, p. 8). 

 

Nessa perspectiva de formação do educador social e dos profissionais que atuam 

diretamente com os socioeducandos em cumprimento de MSE, deve-se levar em consideração 

que o desenvolvimento da pedagogia social no Brasil certamente contribuirá para o 

aprimoramento das ações e abordagens realizadas no processo socioeducativo, tendo como 

premissa a materialização da socioeducação enquanto área fundamental de incentivo ao 

estabelecimento de uma política de direitos da juventude, focada na destituição das violações 

de direitos e da política punitiva, que é imposta em vários aspectos do processo socioeducativo. 

Nesse contexto de educação como um direto para todos, cabe mensurar que a interface 

entre a PS e a socioeducação podem contribuir para que os socioeducandos sejam atendidos de 

forma plena, tendo como base o rompimento dos processos de opressão, visibilidade aos 

excluídos e a potencialização das ações pedagógicas que devem ocorrer na execução das MSE. 

Sendo assim, encontra-se no SINASE a afirmação de que: 

 
É fundamental que o adolescente ultrapasse a esfera espontânea de apreensão 

da realidade para chegar à esfera crítica da realidade, assumindo 

conscientemente seu papel de sujeito. Contudo, esse processo de 

conscientização acontece no ato de ação-reflexão. Portanto, as ações 

socioeducativas devem propiciar concretamente a participação crítica dos 

adolescentes na elaboração, monitoramento e avaliação das práticas sociais 

desenvolvidas, possibilitando, assim, o exercício – enquanto sujeitos sociais – 

da responsabilidade, da liderança e da autoconfiança. (BRASIL, 2006, p. 47). 

 

Ainda nesse conceito de quebra de paradigmas, é de suma importância o rompimento 

da universalização da adolescência, ou seja, passar a enxergar de forma singular as 

potencialidades e habilidades de cada um, reconhecendo a sua potência e o seu protagonismo 

nas tomadas de decisões. Diante disso, minimizar a dicotomia que percorre no processo 

socioeducativo quando se estabelece uma relação errônea entre sanção e processo de educação. 

Dessa maneira, a relação entre a PS, socioeducação e MSE é uma possibilidade de buscar um 

novo alinhamento conceitual e práticas a serem adotadas no decorrer dos atendimentos e das 

demandas trazidas pelos socioeducandos e seus respectivos familiares e/ou responsáveis. Sendo 

assim, far-se-á, necessário ter clareza de que: 

 
A prática da socioeducação não deve ser vista como uma exclusividade para 

os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Ela deve 

abranger e fazer parte do processo de formação de qualquer criança e 

adolescente devendo estar ao lado da educação formal e da educação 

profissional, não pode ser vista como menos importante do que estas. (PINTO; 

SILVA, 2014, p. 147). 
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Assim, o ato educativo realizado no processo de acompanhamento dos socioeducandos 

relaciona-se a outras nuances existentes na relação homem-mundo, aspectos que devem 

valorizar o processo socioeducativo, tendo em vista contribuir para que outras dimensões sejam 

abordadas nas ações sociopedagógicas, dentre elas: a vida econômica, social, cultural e política, 

focado na perspectiva de efetivação de um processo que viabilize a autonomia e o exercício da 

cidadania como possibilidades de libertação. 

Essas possibilidades apontadas anteriormente podem ser compreendidas como 

liberdade. Nesse sentido, sabe-se que o jovem vive em constante movimento e, dessa forma, 

participa de forma ativa da construção da sociedade, como um sujeito crítico e que, baseado em 

suas experiências, traz outros olhares para os problemas sociais. 

Portanto, torna-se explícita a necessidade de debater a PS e a socioeducação enquanto 

uma proposta metodológica e prática de uma educação libertadora, tendo como universo a 

execução das MSE e o objetivo multidimensional de fortalecer as ações e abordagens realizadas 

com os socioeducandos. 
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7 METODOLOGIA E O SEU DESABROCHAR 

 

“[...] não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam 

ou representam, e tampouco dos homens pensados, 

imaginados e representados para, a partir daí, chegar aos 

homens em carne e osso; parte-se dos homens realmente 

ativos e, a partir de seu processo de vida real, expõe-se 

também o desenvolvimento dos reflexos ideológico e dos 

ecos desse processo de vida. E mesmo as formações 

nebulosas no cérebro dos homens são sublimações 

necessárias do seu processo de vida material 

empiricamente constatável e ligado a pressupostos 

materiais” (MARX; ENGELS, 1993, p. 37).  

 

A escolha da entrevista coletiva como estratégia se deu, também, por viabilizar a 

compilação dos dados, bem como estabelecer um olhar para o indivíduo e para o coletivo, por 

meio de um espaço acolhedor e favorável para a compreensão da complexidade vivenciada, de 

forma que, ao longo do processo, os participantes sejam estimulados a (re)pensar sobre os 

malefícios, da vida ilícita, trazidos para si e para outrem. 

A priori, foram informados aos nove socioeducandos a metodologia, objetivos e 

finalidade da pesquisa. Logo após a disponibilidade inicial apresentada, os seus responsáveis 

legais assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), respeitando os 

procedimentos técnicos e éticos cabíveis, bem como cabe mencionar que o processo de coleta 

de dados ocorreu em contraturno escolar, possibilitando aos envolvidos darem continuidade no 

processo de cumprimento da medida socioeducativa, na escolarização e em outras atividades 

que desenvolvem. 

Os participantes da pesquisa foram escolhidos de forma aleatória, levando em 

consideração que no CASE existem nove educadores que atuam na execução das MSE, sendo 

assim, ao tomarem ciência da referida pesquisa informaram aos socioeducandos e os que se 

disponibilizaram a fazer parte do estudo foram inseridos no grupo da entrevista coletiva. Cabe 

destacar, que a formação do grupo ocorreu em contraturno escolar e não houve interferência no 

atendimento que recebem na medida socioeducativa. 

Antes de iniciar a entrevista coletiva informamos aos participantes que os discursos, por 

eles proferidos, não seriam utilizados no processo judicial, tendo em vista, tratar-se de uma 

investigação acadêmica e que não tem ligação com a execução da medida socioeducativa que 

cumprem, bem como acordamos de forma democrática as regras de funcionamento, tais como: 

o tempo de duração; o direito a fala; o respeito e o compromisso com todos e com a proposta 

do estudo. 
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Ainda no processo de formação e preparo para a entrevista coletiva, todos foram 

informados sobre a participação de forma voluntária, além de ser explicado que a entrevista é 

baseada em sete questões referentes a MSE, escola, família e sociedade. Sendo assim, eles 

também tomaram ciência de que as suas respostas não fazem parte de um processo avaliativo, 

ou seja, foi enfatizado que todos podem fazer colocações que julgarem pertinentes, inexistindo 

imposição por parte do pesquisador se suas respostas eram certas ou erradas. 

No desenvolvimento da entrevista, as respostas foram gravadas por um meio eletrônico 

e, posteriormente, transcritas, como forma de dar visibilidade, vez e voz aos socioeducandos, 

estando eles representados em suas verbalizações de forma fidedigna, trazendo as suas reais 

concepções e significados sobre as ações socioeducativas que foram submetidos no decorrer do 

cumprimento da medida socioeducativa. 

Bourdieu (1999) aponta que a transcrição de entrevista não é só aquele ato mecânico de 

passar para o papel o discurso gravado pois, de alguma forma o pesquisador tem que apresentar 

os silêncios e, até mesmo, os ruídos na comunicação, os gestos, os risos, a entonação de voz do 

informante durante a entrevista. O pesquisador tem o dever de ser fiel, ter fidelidade quando 

transcrever tudo o que o pesquisado falou e sentiu durante a entrevista. 

A entrevista, para Mondada (1997, p. 59), deve ser compreendida como “[...] um 

acontecimento comunicativo no qual os interlocutores, incluído o pesquisador, constroem 

coletivamente uma versão do mundo”. 

Sendo assim, pode-se destacar o pensamento de Passos ao citar que:  

 
A leitura do mundo, no entanto, precede a leitura do que dizemos. O mundo 

nos precede. Ao falar, objetivamos nosso pensamento para poder compreendê-

lo... Ler a palavra é lê-la como um corpo consciente molhada por uma história 

vivida de mundo experimentado como real, de sorte que, “as palavras do povo 

[...] grávidas de mundo o partejam. Toda palavra é palavra mundo”. (2010, p. 

238). 

 

Outro ponto importante para a escolha por entrevista coletiva está condicionada ao fato 

de sabermos que todos temos histórias e enquanto pesquisadores temos grande interesse nelas. 

Esse seria, segundo Seidman (1991), um dos principais motivos de realizar uma pesquisa com 

entrevista. Intrinsecamente, o ser humano tem enorme interesse pelo outro, por suas histórias, 

fatos ocorridos, reflexões, acontecimentos e imaginação.  

A entrevista coletiva visa, além de respostas às perguntas, hipóteses ou avaliação de 

algo específico, buscar alternativas que ajudem compreender a experiência dos sujeitos e os 

significados que eles atribuem a essas experiências. 
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Nessa conceituação trazida por Seidman (1991), destaca-se que a entrevista pode ser 

vista como um instrumento pedagógico que concede acesso ao contexto do comportamento das 

pessoas e permite a apropriação de um trajeto para o pesquisador no decorrer do processo 

investigativo. Sendo assim, a partir da entrevista como metodologia, será possível identificar 

as concepções e os significados atribuídos pelos entrevistados sobre o processo socioeducativo. 

Para Schutz (apud SEIDMAN, 1991, p. 12-15), a entrevista é compreendida como o 

caminho mais próximo para compreensão da realidade, partindo do princípio da nossa 

capacidade – como pesquisadores – de colocar o comportamento dentro do contexto. Por isso, 

torna-se possível alcançar os resultados esperados da observação sobre o outro, embora seja 

difícil ter acesso à compreensão subjetiva dos indivíduos. Precisamos, então, sempre buscar 

reconhecer os limites dessa compreensão e da neutralidade no percurso da pesquisa. 

Segundo Kramer (2007, p. 64), no desenvolvimento da entrevista coletiva, percebe-se 

que “[...] não só o pesquisador detém autoridade para fazer perguntas ou comentários sobre a 

fala dos entrevistados [...]”. De fato, considera-se o processo como algo em construção e/ou em 

constante movimento de trocas. 

Ainda sobre a importância e cientificidade da entrevista coletiva, Kramer (2007, p. 73), 

afirma que, “[...] nas entrevistas coletivas, as pessoas se mostram mais espontâneas, fazem 

perguntas umas às outras, mudando, portanto, de lugar, e assumindo o que seria o papel do 

entrevistador”. 

Sobretudo, o ato de utilizar a entrevista coletiva contribui no processo de obtenção de 

dados com eficácia e com profundidade, tendo como elemento central o discurso. Salienta-se 

que nessa abordagem metodológica o pesquisador poderá, na análise dos dados, ter um olhar 

direcionado para a subjetividade, presente nas colocações feitas pelos socioeducandos. 

Concernente a isso, pode-se destacar a seguinte definição: 

 

A subjetividade, elemento constitutivo da alteridade presente na relação entre 

sujeitos, não pode ser expulsa, nem evitada, mas deve ser admitida e 

explicitada e, assim, controlada pelos recursos teóricos e metodológicos do 

pesquisador, vale dizer, da experiência que ele, lentamente, vai adquirindo no 

trabalho de campo. (ROMANELLI, 1998, p. 128). 

 

Outra questão levada em consideração na escolha da entrevista coleta de dados foi o uso 

do diálogo que se ancora na concepção freiriana (2002), quando estabelece que o diálogo pode 

ser visto como um encontro de homens, mediatizado pelo mundo. Assim, é possível afirmar 

que, nesse encontro, as dimensões de vida de cada um dos sujeitos participantes dessa 
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investigação se farão presentes, permitindo a coleta de dados fidedignos em relação ao objeto 

pesquisado. 

Essa concepção de diálogo, na qual se explica o mundo por meio do discurso dos 

homens, sustenta a estratégia adotada na pesquisa de campo, que leva em consideração o 

trinômio ação-reflexão-ação15, que é um dos princípios da ação sociopedagógica realizada no 

transcorrer da execução das medidas socioeducativas em meio aberto, dando-lhe o caráter 

pedagógico. Sendo assim, pode-se destacar que o encontro entre os homens contribui no 

processo de mediatização das relações humanas. Nesse sentido, Mato Grosso salienta que: 

 
[...] a ação socioeducativa constitui-se num (sic o certo seria: constitui um) 

processo que tem por objetivo preparar a pessoa em formação (adolescentes) 

para assumir papéis sociais relacionados à vida coletiva, à reprodução das 

condições de existência (trabalho), ao comportamento justo na vida pública e 

ao uso adequado e responsável de conhecimentos e habilidades disponíveis no 

tempo e nos espaços onde a vida dos indivíduos se realiza. (2011, p. 14). 

 

No que se refere à estratégica adotada, foram escolhidas três categorias de análises, 

tomadas como referência à teoria freiriana. A primeira em que se ancorou foi a ação/reflexão, 

em busca da compreensão do modo como os socioeducandos agem no mundo e em que medidas 

as suas ações são permeadas pelo pensamento crítico; a segunda oprimido/opressor, na tentativa 

de encontrar os níveis de identificação do socioeducando com os seus “algozes”, ou seja, quanto 

a imagem do seu opressor se torna o ideal que deve ser alcançado, ou o símbolo que deve ser 

destruído; e a terceira conscientização/responsabilização, categoria que permite compreender 

o senso crítico e aprofundar a discussão sobre as regras socialmente estabelecidas, seu 

sentimento de pertencimento à sociedade e em que medida se sente responsável pelos atos 

ilícitos cometidos, ou atribui a terceiros a “culpa” de sua condição. 

No tocante à pesquisa qualitativa, tanto a compilação dos dados obtidos na investigação 

teórica quanto aqueles provenientes da entrevista coletiva deram sustentação para a construção 

da análise, tomando como referência a ótica dos socioeducandos em relação ao 

desenvolvimento do processo socioeducativo, além das suas concepções sobre a escola, a 

sociedade e o seu estar no mundo. Salienta-se que não é priorizada a leitura de dados concretos 

e/ou números, tendo em vista que a investigação baseia-se na contextualização e decodificação 

de dados que sofrem mudanças constantemente. 

                                                      
15 Sobre esse tema, ver Freire (1987) e Freire (2001). 



85  

 

A pesquisa tem como natureza investigativa a interpretação qualitativa e subjetiva dos 

discursos coletados, uma vez que o objeto de estudo não é permeado de amostras 

representativas e não é estático. Sendo assim, é de suma relevância, explicitar os critérios de 

escolha dos sujeitos e explorar os significados explanados por eles sobre o processo 

socioeducativo. Esse modo de fazer o levantamento de dados e analisá-los torna o processo 

conciso e a ciência é viabilizada para “[...] dar conta do fato de que a linguagem é, ao mesmo 

tempo, condição para a construção do mundo social e caminho para compreendê-lo”. (MOITA 

LOPES, 1994, p. 334). 

Segundo Amorim (2007, p. 12), “[...] entre o discurso do sujeito a ser analisado e 

conhecido e o discurso do próprio pesquisador que pretende analisar e conhecer, há uma vasta 

gama de significados conflitivos e mesmo paradoxais”. A autora deixa claro que é preciso 

abdicar da ilusão de que os discursos são em sua totalidade a expressão fiel da realidade. Deve-

se, portanto, compreender o que não foi dito e/ou verbalizado de forma obscura. 

Cabe destacar que trabalhar na perspectiva qualitativa requer esforço e dedicação, pois, 

nessa abordagem analítica, o objeto necessita de um tratamento mais abrangente e exige um 

processo de construção do conhecimento, no qual se faz necessário que o pesquisador 

frequentemente se autoavalie, tomando os cuidados imprescindíveis na condução do estudo 

proposto, de forma a atingir os objetivos da investigação. 

A importância da entrevista coletiva adotada nessa investigação reside no fato de que, 

além da relação já estabelecida entre os sujeitos desse estudo no cumprimento da medida 

socioeducativa, ocorreu a participação deles na entrevista coletiva, bem como a presença do 

educador social enquanto pesquisador, o que também proporcionou outro tipo interação. Essas 

relações precisam ser utilizadas de forma consciente no desenrolar da entrevista coletiva, 

minimizando qualquer possibilidade da pesquisa deixar de ser neutra. 

Segundo Motta e Ribeiro (2009), o estudo de campo deve ser complementado pela 

pesquisa e análise documental. Diante disso, nessa investigação, serão analisados os discursos 

dos sujeitos e relacionados com os dados obtidos no levantamento bibliográfico, tendo como 

premissa investigar e analisar as concepções dos socioeducandos. Nessa perspectiva, faz-se 

necessário enfatizar que: 

 

A ciência, como modalidade de conhecimento, só se processa como resultado 

de articulação do lógico com o real, do teórico com o empírico. Não se reduz 

a um mero levantamento e exposição de fatos ou a uma coleção de dados. 

Estes precisam ser articulados mediante uma leitura teórica. Só a teoria pode 

caracterizar como científicos os dados empíricos. (SEVERINO, 2016, p. 135). 
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Oliveira (1998), propõe que o ideal é aquele que permite identificar e reconhecer 

informações com maior profundidade e com o menor número de regras. No entanto, é sabido 

que as pesquisas na área de Ciências Humanas tendem a apresentar resultados coerentes 

quando são realizadas abordagens dos múltiplos aspectos dos fenômenos estudados de forma 

interdisciplinar. (CHAUÍ, 1994, p. 277). 

No transcorrer da análise dos dados obtidos, buscou-se alinhar ao conceito de dialética. 

Segundo Chauí (2003), pode ser o referencial de pelo menos três sentidos:  

a) a arte de tornar e fazer o diálogo atingir a verdade; 

b) determinação de que o mundo está em constante movimento, envolvendo nessa 

concepção as contradições e as lutas de contrários, ou seja, tese, antítese e síntese; 

c) identificação das rupturas e, ou, contradições da realidade social e a possibilidade de 

superá-las no desenrolar do processo histórico. 

Sendo assim, o olhar do pesquisador vislumbra transcender, com maior profundidade, o 

aparente e qualificar o diálogo a ponto de atingir os objetivos desta investigação proposta, para 

que, após a conclusão do estudo de campo e em posse dos dados obtidos, se realize uma análise 

qualitativa crítica e se tracem os pontos de vista levantados ao longo da entrevista coletiva e, 

assim, sejam descritos com veracidade a concepção e os significados das ações 

sociopedagógicas para os socioeducandos. 

Por fim, deve-se materializar essa investigação, conforme quadros a seguir, tendo como 

elemento fundante o uso da entrevista coletiva, que possibilita compreender de forma macro as 

verbalizações proferidas pelos sujeitos que se disponibilizaram a participar deste estudo, a partir 

da análise da concepção e dos significados do processo socioeducativo atribuídos pelos 

socioeducandos, bem como explorar os seus pontos de vista, os valores expressos em suas 

opiniões, o modo como defendem os seus pontos de vista, a interação com os demais 

participantes e as respostas dadas às sete questões realizadas. 
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7.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 Quadro 4 – Participantes da entrevista coletiva 
QUANTIDADE 

DE 

CONVIDADOS 

PARA 

PARTICIPAR 

QUANTIDADE 

DE 

PARTICIPANTES 

PRESENTES 

DATA DE 

REALIZAÇÃO 

OBSERVAÇÕES RELEVANTES 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

08 

 

 

 

07/08/2018 

 

*Entrevista coletiva com socioeducandos que 

cumprem medida socioeducativa em meio aberto 

e/ou estão no final do processo de cumprimento da 

determinação judicial. 

** Socioeducando convidado a participar da 

pesquisa e, no dia que antecedeu a realização, 

reincidiu na prática de ato infracional e recebeu 

medida socioeducativa em regime de internação. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Quadro 5 – Características e descrição prévia dos sujeitos da pesquisa 
NOME 

ADOTADO/ 

ESCOLHIDO  

IDADE SEXO QTDE DE 

INTEGRAN-

TES NA 

FAMÍLIA 

FAIXA DE 

RENDA 

FAMILIAR 

PER 

CAPITA 

AUTODE

CLARA-

ÇÃO  

COR 

/RAÇA 

 

USO DE SUBSTÂNCIAS 

PSICOATIVAS ANTES 

E/OU NO DECORRER 

DO CUMPRIMENTO 

DA MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA? 

Caso sim, qual ou quais? 

GUERREIRO 

 

18 M 05 R$2.700,00 BRANCA SIM – Maconha 

FORÇA 

 

17 M 05 R$620,00 PARDA NÃO 

LEALDADE  

 

15 M 07 R$78,57 BRANCA SIM – Maconha 

PARÇA 

 

19 M 05 R$652,00 PARDA NÃO  

DOIDEIRA 

 

17 M 06 R$585,00 NEGRA SIM – Maconha 

TRANQUILI-

DADE  

 

17 M 02 R$715,00 PARDA SIM – Maconha 

PAZ 

 

16 M 05 R$2.120,00 NEGRA NÃO 

FLOR NARA 

 

18 F 06 R$309,00 BRANCA SIM – Maconha 

** 17 M 05 R$300,00 BRANCA SIM – Maconha/lança 

perfume 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Quadro 6 – A medida socioeducativa cumprida pelos sujeitos da pesquisa 
NOME ADOTADO  

ATO 

INFRACIONAL 

OBSERVAÇÕES 

RELEVANTES 

PERÍODO DE 

CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA 

GUERREIRO ROUBO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1º semestre de 2018 

FORÇA 

 

ROUBO  

 

LEALDADE  

 

TRÁFICO DE 

DROGAS 

 

 

PARÇA 

 

TRÁFICO DE 

DROGAS 

 

 

DOIDEIRA 

 

TRÁFICO DE 

DROGAS 

 

 

TRANQUILIDADE  

 

ROUBO Já cumpriu medida 

socioeducativa em meio 

aberto por três vezes 

PAZ 

 

FURTO  

 

FLOR NARA  

 

LESÃO CORPORAL  

 

** TRÁFICO DE 

DROGAS 

Reincidência no 

cometimento de ato 

infracional, porém 

equiparado a roubo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 Quadro 7 – Dados educacionais dos sujeitos da pesquisa 
 NOME 

ADOTADO 

GRAU DE 

ESCOLARIDADE 

MATRICULADO 

ANTES DO INICIO 

DA MSE 

RETORNO AOS 

ESTUDOS 

DURANTE OU 

PÓS A MSE 

TEMPO FORA 

DA REDE DE 

ENSINO 

GUERREIRO 1º ENSINO MÉDIO SIM --- -- 

FORÇA 

 

8ª ENSINO 

FUNDAMENTAL 

NÃO SIM 6 MESES 

 

LEALDADE  

 

7ª ENSINO 

FUNDAMENTAL 

SIM --- -- 

 

PARÇA 

 

8ª ENSINO 

FUNDAMENTAL 

NÃO SIM 1 ANO 

 

DOIDEIRA 

 

8ª ENSINO 

FUNDAMENTAL 

NÃO SIM 6 MESES 

 

TRANQUILIDADE  

 

5ª ENSINO 

FUNDAMENTAL 

NÃO SIM 3 ANOS 

 

PAZ 1º ENSINO MÉDIO SIM --- -- 

FLOR NARA  1º ENSINO MÉDIO NÃO SIM 1 ANO 

** 2º ENSINO MÉDIO NÃO SIM 6 MESES 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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  Quadro 8 – Roteiro de Entrevista coletiva 

 

01 

 

Vocês já conheciam o serviço de medidas socioeducativas antes de participarem? Se já 

conheciam, o que ouviam falar? 
 

 

02 
 

Como outras pessoas na família ou órgãos públicos, por exemplo: vizinhos, amigos ou 

professores, percebem a participação de vocês na medida socioeducativa?   
 

 

03 
 

Na opinião de vocês, cumprir a medida socioeducativa em meio aberto impactou em 

suas relações familiares e comunitárias? Contem-nos como. 
 

 

04 
 

Na opinião de vocês, os conteúdos discutidos no cumprimento da medida 

socioeducativa têm relação com os ensinamentos da escola? Quais? 
 

 

05 
 

Cada um de vocês pode falar sobre um objetivo ou meta que gostaria de realizar no 

futuro, aproximadamente daqui a cinco anos? O que vivenciaram no cumprimento da 

medida socioeducativa pode ajudá-los na realização desse objetivo ou meta? 
 

 

06 
 

Vocês podem dizer quais são as qualidades, dificuldades e sugestões para o serviço de 

medidas socioeducativas? 
 

 

07 
 

Expliquem em uma palavra como foi cumprir a medida socioeducativa em meio aberto. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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7.2 AS VOZES NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 

 

  Quadro 9 – Respostas referentes à questão 1 

 
Questão 1 – Vocês já conheciam o serviço de medidas socioeducativas antes de 

participarem? Se já conheciam, o que ouviam falar? 

 
 

SUJEITOS 
 
PRINCIPAIS VERBALIZAÇÕES  
 

 
PARÇA 

 
 
 

 

• Ouvi falar, “mano”, que o trabalho aqui de assinar o L.A. ia ser chato 

pra “caralho”, fazer brinquedos para crianças, ouvir os educadores e 

“pic” ficar de boa. Pensei que as educadoras eram bravas e iam ficar 

sempre de olho em mim ou serem educadores que “pega de orelha” e 

ficar “perrecando”. 

FORÇA 

 

• Tratado normal, tratamento normal, esse “baguio” de lei não pode 

“ramelar”. Só sei que, com certeza, que não volto mais aqui. 

DOIDEIRA 

 

• Conheci a medida em Diadema. Lá fui dois dias e depois preso. E o 

atendimento lá era na assistência social. 

Ouvi falar que tenho que assinar, senão não iria voltar pra “sanção” na 

Fundação CASA. 

No processo, fiquei vendo o Juiz decidindo minha vida na audiência; 

só passei nervoso na minha vida, sabendo se iria ou não ficar internado. 

GUERREIRO 

 

• Só vim nesse prédio antes para procurar emprego. Ouvi falar de que 

são realizadas atividades para o amadurecimento. O pior é saber que lá 

dentro da Fundação CASA tem muita gente pagando pelo que não fez, 

injustiça mesmo. 

LEALDADE 

 

• Não, igual aqui não. Antes de vir pra cá, igual aqui não, mas eu já 

conhecia outro que já fui atendido aqui na Fundação Criança. Agora, 

comecei assinar o L.A com outro educador, porque eu “quebrei” e 

depois voltei porque o juiz mandou. Agora, terminei a medida com 

outra educadora. 

 

TRANQUILIDADE 

 

• Ouvi falar de trabalhar. Eu vim de Sousa na Paraíba. Lá era legal. 

Olha, professor, eu nem sei explicar, acho que lá não tem medida e eu 

nunca ouvi falar. Eu vim pra cá há três anos, tenho mais amigos aqui 

do que lá. Nunca soube o que é esse “esquema” de medida. 



91  

 

PAZ 

 

• Não, nunca ouvi falar nada, mas, quando ouvi dizer a palavra medida 

socioeducativa. Eu falei com meu pai. Fiquei meio assim, com um 

pouco de medo. Falei com meu pai e pensei que eu ia, sei lá, pintar casa, 

limpar rua, fazer esses trabalhos. Fiquei meio assim, com muita 

vergonha, mas depois fiquei de boa, quando vi que não é de fato uma 

coisa que acontece assim. 

FLOR NARA 

 

• Ah! No meu caso, só quando chegou o papel em casa do juiz. Antes, 

eu não participava, mas na minha cidade tinha medida socioeducativa. 

Lá a gente tinha que ficar limpando. Eu era de Conchal, no interior de 

São Paulo. Quando comecei a medida lá, tinha que ficar limpando 

também, por isso que sai de lá, pra não fazer mais não, e vim morar 

com a minha vó. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

  Quadro 10 – Respostas referentes à questão 2  

 
Questão 2 – Como outras pessoas na família ou órgãos públicos, por exemplo: vizinhos, 

amigos ou professores, percebem a participação de vocês na medida socioeducativa? 
 

 
SUJEITOS 

 
PRINCIPAIS VERBALIZAÇÕES 

 

 
PARÇA 

 
 
 

 

• Meu pai “fica na minha bota”, questionando se vim assinar a medida 

socioeducativa, dizendo pra eu assinar direito para terminar. 

Já na escola nunca comentei nada, guardo pra mim, melhor assim. Lá 

na escola, o pessoal fica meio assim, de olho, acham que sou sinistro, 

por isso fico fora do “flash” e da visão. 

FORÇA 

 

• Fico como “flash”. Qualquer coisa que acontece na escola e na sala 

cai o “B.O” pra mim ou na dúvida falam que sou eu. Acho que os 

funcionários têm medo porque sou menor infrator. 

Desde 16 anos, ia de moto pra escola. Pessoal achava que eu não tinha 

nada a perder, assim me acham um cara sem um futuro bom. Esse 

pessoal da comunidade parece juiz. Quer sempre saber da minha vida, 

se estou estudando, fazendo os “corres” ou qualquer outra coisa. 

 

DOIDEIRA 
 

• Esperam que melhore, mude meu jeito na vida. 
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GUERREIRO 

 

• Levar a sério, abrir a mente. Meu padrasto sempre me diz que, se eu 

não vir aqui, volto pra Fundação CASA. 

Minha escola não sabe que passo na medida, só a diretora. Ninguém 

fala nada porque não quero ser constrangido. Uma vez, quando saí da 

sala, a professora disse que eu deveria já ter sofrido muito na vida. 

Isso me deixou nervoso. Agora, na escola, vou estudar e seguir a vida. 

Se eu não terminei minha escola ainda foi porque fiquei de algazarra. 

Tenho 18 anos já. 

Minha professora achou que eu não sabia ler, estava pensando que eu 

era burro. Eu não sabia que no Brasil tinha tanta gente analfabeta. Até 

para o crime tem que saber e ser inteligente. 

 

LEALDADE 

 

• Não, na escola ninguém fala nada não, só minha avó que diz que 

estou cumprindo porque fiz coisa errada, fala para me comportar e 

respeitar os grandes e mais velhos, pequenos grandes. Poucas pessoas 

na escola sabem que fiz a medida. Meus amigos, os “muleques”, 

querem saber o que eu vinha fazer aqui, aí eu falo: “Vou lá assinar, 

bater papo, assistir filme e seguir em frente”. Meus vizinhos não 

perguntam nada, e qualquer coisa falo que faço atividade. Acho que 

eles falam mal de mim e devem pensar: “Olha o tamanho desse 

menino, já cumprindo L.A. Imagina o futuro”. 

TRANQUILIDADE 

 

• Dessa pergunta, eu nem sei explicar isso aí. Eu penso que ninguém 

acha bom eu já estar passando aqui mais de duas vezes. Não sei 

mesmo explicar, mas sei que meus professores na escola são 

tranquilos e o diretor também, por isso, nem perguntam nada. Meus 

conhecidos que também passaram aqui perguntam como estava o L.A 

e a assinatura, e eu sempre respondo que está “suave”. 

 

PAZ 

 

• Bom, meus familiares não falam nada, mas meu pai e minha mãe 

falam pra mim cumprir certinho, não faltar pra acabar e não dever 

nada pra justiça. Na escola, acho que não sabem, só a diretora que 

sabe, mas me tratam normal. Mais ninguém falou comigo de medida 

socioeducativa. Minha participação aqui foi tranquila, estilo “suave”. 

 

FLOR NARA 

 

• Ninguém falou nada. Agora, depois que acabou a medida, eu já tô 

morando sozinha. Na verdade, com o meu namorado. Nunca comentei 

nada de medida com ninguém, muito menos com amigos ou na escola. 

Pior é que, quando estava na medida, minha vó vivia falando pra mim 

não deixar de vir no atendimento, mas nem precisava porque eu sei da 

minha responsabilidade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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  Quadro 11 – Respostas referentes à questão 3 

 
Questão 3 – Na opinião de vocês, cumprir a medida socioeducativa em meio aberto 

impactou em suas relações familiares e comunitárias? Contem-nos como. 
 

 
SUJEITOS 

 
PRINCIPAIS VERBALIZAÇÕES  

 

 
PARÇA 

 
 
 

 

• Não mudou nada! 

Sempre fui bem tratado pelos meus pais, temos relação boa e, na 

comunidade, nem fico muito lá, agora “trampando” direto, já que 

minha mulher está grávida. 

Antes, eu era mais “doideira”, fiquei mais de boa com o passar do 

tempo, agora tô em paz até de “rolê”. 

 

FORÇA 

 

• Foi mais fácil deixar de roubar e ir trabalhar. Tinha 16 anos e quero 

ficar mais na boa, logo mais com 18, comprar uma moto. 

Foi bom passar aqui porque fiquei mais tranquilo e ganhei pontos na 

família, aumentou a minha confiança. 

Quero ficar mais “suave na comunidade” também, não vou mais ter 

que passar aqui. Já fiz coisas erradas e agora quero mesmo o meu 

progresso. 

 

DOIDEIRA 

 

• Sim, eles têm medo de eu voltar pra lá. 

“Meu coroa” mudou, falou para tomar cuidado quando tomar 

“enquadro”. 

Eu namoro e por isso estou “suave”. 

 

GUERREIRO 

 

• Ajudou a ficar mais tranquilo. 

“Pagando” e aprendendo, cumprindo essa medida socioeducativa de 

seis meses. 

Impactou porque gerou desconfiança, a preocupação dobrou comigo. 

 

LEALDADE 

 

• Não, não mudou nada. Só mudou porque perde tempo, desde o 

tempo que eu fiquei preso. Fiquei trinta dias em Diadema e depois no 

Brás, fiquei cinco dias na delegacia e depois transferido. 

Minha família só fala que eu sou preguiçoso, e eu sei que sou mesmo, 

menos para andar de bicicleta, mas prefiro ter passado aqui do que na 

Fundação CASA. Lá eu ficava trancado. Sei que não estou livre, o 

diferente é que aqui sempre recebi conselho, sempre ouvi que é pra 

mim estudar para arrumar um curso, um emprego e, se for pra mim 

trabalhar, quero trabalhar com gesso. Meu tio trabalha, e eu acho 

legal. Meu tio tem uns 40 e poucos anos, ele já é velho. Eu vou 

trabalhar bastante na vida e sei que vou viver até quando Deus quiser, 

chegar nos 100 anos sem estar envolvido no crime, porque envolvido 
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pode morrer novo. Já enterrei meu primo com 19 anos. Até pensei que 

poderia ser eu naquele caixão. 

 

TRANQUILIDADE 

 

• Mudou várias coisas. Com a minha mãe, eu interagi mais; na escola 

e na comunidade, não mudou e não ajudou em nada. “Suave” só 

melhoras na vida, assim eu espero. 

 

PAZ 

 

• Não, ficou tudo da mesma coisa, até porque todos os meus familiares 

entenderam, né? Sabem que todos que nós que estamos aqui somos 

humanos e podemos cometer erros, por isso não mudou nada comigo. 

 

FLOR NARA 
 

• Pessoal, pra mim não mudou nada, não. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

  Quadro 12 – Respostas referentes à questão 4 

 
Questão 4 – Na opinião de vocês, os conteúdos discutidos no cumprimento da medida 

socioeducativa têm relação com os ensinamentos da escola? Quais? 
 

 
SUJEITOS 

 
PRINCIPAIS VERBALIZAÇÕES  
 

 

PARÇA 
 
 
 

 

• Diferente em tudo. 

Na escola, aprende que vamos se educar no ensino, através do que vai 

usar no mundo. Aqui, com os educadores, se fala de forma ampla em 

tudo, mais claro, trocando ideias para nossa melhora. 

FORÇA 

 

• Aqui aprendi pra “caralho”, sem julgamento, a roda pra trocar ideia 

me ajudou ficar mais de boa e aprendi o sentido de muita coisa na 

minha caminhada. 

Na escola, tem só que passar, aquelas coisas que eu nem sei por quê. 

 

DOIDEIRA 

 

• Certas situações sim, quando falam de leis. 

Terminar escola é só o começo. 

Hoje, a maioria dos serviços pede o ensino médio. 

GUERREIRO 

 

• Falam de bastante coisa que a medida socioeducativa fala, tem o 

mesmo papel de educador. Na escola, falam pouco dos nossos 

direitos, parece que têm medo. 

Aqui tem liberdade, vou falar e vão entender, tem liberdade. Na 

escola, não querem saber se passamos na Fundação CASA, lá somos 
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números. Ensino médio hoje em dia é “prézinho” para ganhar “mil 

conto”. 

 

LEALDADE 

 

• Algumas coisas são. Na escola, tem lição, não discute sobre família 

e um monte de coisa que aqui falamos e agora se estivesse um amigo 

meu aqui eu iria falar com ele de bicicleta, porque sentimos felicidade 

e cansaço quando andamos de bicicleta, até fazendo o barulho de moto 

“Bruuuuuuuu”. Aqui na medida fala também da educação e na escola 

também, por isso sou educado com quem é educado comigo. Não faço 

bagunça na escola, nunca nem falei pra ninguém direito que eu 

cumpro L.A. Se alguém falasse que eu cumpro e fosse meu amigo, até 

que beleza, ruim se quem falasse não fosse meu amigo porque eu já 

ia logo perguntar pra pessoa porque ela está cuidando da minha vida. 

 

TRANQUILIDADE 

 

• Muito diferente, né, senhor? Lá na escola, aprende mais, né? 

Aprende a ler e escrever, e aqui aprendemos da caminhada da vida. 

Mesmo assim, acho que aqui aprendi mais, mesmo assim, dou mais 

valor na vida depois das conversas. Já parei de estudar e estou na 

quinta série [risos]. Acho que todas as vezes que entrei para o crime 

não me importei com a escola. Agora, vou seguir na caminhada, 

senhor. Essa já é a terceira vez que tô assinando e vou ficar suave na 

vida, “seguir na caminhada de boa”, sem pensar muito no que podem 

estar pensando de mim, só ficar tranquilo. Quero mesmo é ir agora 

para Paraíba visitar meus coroas (avós) porque eles cuidaram de mim 

por muito tempo, até 14 anos, e já estão velhos demais. Preciso dar 

atenção que eles merecem. Minha avó, por exemplo, já vai fazer 90 

anos, e isso já fica difícil de viver. Ainda bem que ela chegou nesse 

ano, porque nós aqui nem podemos chegar nessa idade com a 

caminhada errada, por isso vou ir visitar eles até pra conseguir 

agradecer por tudo, né, senhor? Quem agradece já reconhece o corre 

que o outro fez por nós, assim que a vida circula atrás de qualquer 

coisa. 

PAZ 

 

• Não, o que eu aprendo na escola é lição e aqui eu aprendi a 

convivência. Posso dar como exemplo aqui “parças”, que aqui 

podemos sair para alguns lugares e conhecer outras coisas, outras 

realidades, fiz alguns amigos. No início até achei quando cheguei que 

eu era diferente dos outros adolescentes e, no passar do tempo, dá pra 

perceber que todos aqui somos iguais, só a diferença é a forma de 

educação que receberam em casa, por exemplo: alguns falam bastante 

palavrão, e eu já não sou muito de falar. Só isso que muda mesmo, 

porque somos iguais na mesma situação. 
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FLOR NARA 

 

• Não tem nada a ver, porque o que ensina na escola a gente nem presta 

atenção, pra ser sincera. Aí aqui nós já fica mais de boa, porque aqui 

as pessoas que nós convive é tipo da mesma personalidade que a 

gente. Têm umas pessoas que não sabem explicar certas coisas lá na 

escola. Acho que, na escola, se todos soubessem que eu sou de 

medida, iriam me julgar e não me passar o conhecimento, nem me 

ensinar direito igual ensinam as outras pessoas. Iam olhar para o que 

eu fiz e não quem eu sou, tipo, julgar mesmo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  Quadro 13 – Respostas referentes à questão 5 

 
Questão 5 – Cada um de vocês pode falar sobre um objetivo ou meta que gostaria de 

realizar no futuro, aproximadamente daqui a cinco anos? O que vivenciaram no 
cumprimento da medida socioeducativa pode ajudá-los na realização desse objetivo ou 

meta? 
 

 
SUJEITOS 

 
PRINCIPAIS VERBALIZAÇÕES 

 

 
PARÇA 

 
 
 

 

• Com 15 anos já fazia pão, trabalhava, depois mudei de trabalho e 

agora “trampo” por conta. Depois que fui preso, fiquei de boa e eu 

vou ter 24 anos, quero ter habilitação E ser caminhoneiro, já faço 

viagem com meu sogro, dirigir com atenção porque o “baguio” é 

muito louco, pegar estrada e ficar atento no fluxo de trânsito. 

 

A medida socioeducativa me ajudou saber que tenho que ter as 

“responsa” quando for dirigir, que não sou somente eu nas ruas, tem 

pessoas e leis. Fortaleceu na ajuda e amadureceu minha mente. 

FORÇA 

 

• Quero tirar habilitação e comprar uma “Bandite”, ficar “sussa”. Já 

tive duas motos com 16 anos e perdi as duas para a polícia. Estou 

“trampando”, quero terminar essa medida e ficar de boa. A medida 

me ajudou entender que a vida não é só feita de “corres”, tem que ficar 

“suave”. 

 

DOIDEIRA 

 

• Vou estar mais maduro. 

Ser um empreendedor formado, abrir meu próprio negócio de 

alimentação. Já fiz três cursos, quero trabalhar pra mim mesmo. 

Viver a vida da melhor forma que for bem pra mim e para minha 

família. 
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GUERREIRO 

 

• Quero estar tranquilo, serviço tranquilo, com meu carro e moto. Foi 

útil que aprendi que na vida tem muita coisa boa, além de roubar. 

Me ajudou a ser uma pessoa melhor, estudar, deixar de ser cabeça 

“avoada”. 

Vou estar com 23 anos, acho que já vou ter sido pai. 

 

LEALDADE 

 

• Deixa eu contar, vou ter 20 anos, quero ter um curso, uma moto. Um 

curso que eu gosto que é o de mecânica, e qualquer carro que Deus dê 

está bom. Vou trabalhar, né? Pra comprar. Acho que as coisas que 

aprendi aqui vão me ajudar. A educadora sempre falou pra mim 

estudar para conquistar as minhas coisas. Disso só posso dizer que não 

conheço muita gente que estuda muito, mas na escola e na rua eu 

conheço um monte de meninos que estudam pra caramba, tipo nerds. 

Eu gosto de matemática e só não entendo daquelas coisas de contas 

que usam as chaves. 

 

TRANQUILIDADE 

 

• Puta, daqui cinco anos, deixa eu ver, vou estar com 22 anos, espero 

estar morando com minha família, minha mãe. Daqui cinco anos, é 

muito chão e passa rápido. O tempo passa rápido demais, né, “parca”? 

Daqui cinco anos, quero estar “trampando” e morando de boa, quem 

sabe ter um carro e viver o progresso. Eu acho que tudo daqui vai me 

ajudar a viver de boa. Eu me lembro de “pic” um filme que assistimos 

aqui sobre família, “pic” só não sei explica direito o filme, mas foi 

bom pra mim. Eu sempre uso maconha pra ficar mais tranquilo e 

sempre que vinha aqui e conversava nos grupos e nos atendimentos 

eu parecia que saía daqui mais suave. Aqui me fez pensar mais e assim 

vou ir crescendo na minha vida, fazendo minha caminhada. 

 

PAZ 

 

• Ah, eu quero estar trabalhando ainda, no mesmo emprego que eu 

consegui agora de informática. Mano, lá na empresa “trampo” de 

monta, desmonta e instalar programas de computador. Eu acho que 

tudo daqui vai me ajudar. Pensando que aqui temos que participar e 

lá na empresa também temos que fazer, ajudou na responsabilidade. 

Uma vez, o educador aqui na medida me disse algo que jamais vou 

esquecer que foi quando ele me disse no grupo para eu nunca jamais 

desistir porque outros não podem fazer por mim o que eu desejo. Esse 

pensamento ficou na minha mente, e quero agora ficar “suave” e 

conquistar meus objetivos, “trampar” e comprar um carro na 

conquista mesmo. 
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FLOR NARA 

 

• Mano, tô pensando aqui que eu vou ter 23 anos. Eu quero estar com 

a minha casa própria trabalhando, só não sei ainda com o que. Acho 

que vou trabalhar com o que aparecer mesmo, aí isso tudo já está 

ótimo pra mim. Como todo mundo falou, tudo daqui vai dar firmeza 

para a gente no mundão. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Quadro 14 – Respostas referentes à questão 6 

 
Questão 6 – Vocês podem dizer quais são as qualidades, dificuldades e sugestões para o 

serviço de medidas socioeducativas? 
 

 
SUJEITOS 

 
PRINCIPAIS VERBALIZAÇÕES 

 

 
PARÇA 

 
 
 

 

• Antes assinei L.A em Mauá. Era diferente e não gostava. Lá me 

sentia só vigiado. Aqui em São Bernardo é mais tranquilo, sou ouvido 

e tem objetivos. 

Eu não era acostumado acordar cedo. Essa minha dificuldade. Agora 

de boa, já acostumei e me faz bem. 

 

FORÇA 

 

• Atenção dada, o lanche, as conversas, as atenções que eu recebi de 

todo mundo aqui, “correndo comigo”, lado a lado, tipo “firmeza”. 

A dificuldade foi só a distância da medida da minha casa. Vim 

cumprir de domingo porque trabalho e aí fico cansado. Ainda bem que 

terminou isso aqui. 

Nenhuma sugestão, está tranquilo. Temos espaço de voz e os 

educadores sempre me entendem. 

 

DOIDEIRA 

 

• Dificuldade só pagar a passagem de ônibus. 

Qualidade: em Diadema, tinha passeio para vários lugares e aqui 

deveria ter também. 

Sugestão: uns cursos pela internet. Eu gosto de estudar pela internet. 

 

GUERREIRO 

 

• Dificuldade foi pagar condução para vir para medida socioeducativa. 

Qualidade é que, no grupo de medida socioeducativa no domingo, não 

atrapalhou a minha vida, porque trabalho na semana e o lanche 

também que é bom. 

Sugestão é disponibilizar passagem de ônibus para todo mundo. 
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LEALDADE 

 

• Gosto daqui, de estar com os outros “moleques”, da educadora Carla. 

Para os “moleques” cumprir a medida de verdade e não infracionar, 

eu ia falar para eles, igual à educadora sempre fala comigo. Também 

ia levar eles num museu, igual eu fui, aquele museu de futebol em São 

Paulo, que é bem legal. O lanche poderia ser pão de leite mais mole e 

mais gostoso. Aqui fica pouco tempo, e na escola fico seis horas por 

dia. 

 

TRANQUILIDADE 

 

• Eu cumpri de boa a medida aqui por causa da atenção, mas não tenho 

muita coisa pra acrescentar aqui. Sou tranquilo e aqui me ajudou. 

Acho que pode continuar como já é o fluxo mesmo. 

 

PAZ 

 

• Qualidade, uma coisa boa eu não sei falar. Acho aqui tudo tranquilo 

e a dificuldade não tem. Eu só sei que participei e aqui está tudo em 

paz. Atendimento muito bom, tudo de paz. 

 

FLOR NARA 

 

• A qualidade é que aqui eu não precisei ficar varrendo rua e aqui a 

gente é tratado como pessoa normal, coisa que todo mundo aqui nesse 

grupo é, né? Não vejo nenhuma dificuldade aqui. Até o lanche é bom, 

uma delícia. Não tenho nenhuma sugestão, porque aqui tudo é muito 

bom. Aqui me senti vista por todos aqui, os educadores parecem que 

estão juntos com a gente na caminhada. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 15 – Respostas referentes à questão 7 

 
Questão 7 – Expliquem em uma palavra como foi cumprir a medida socioeducativa em 

meio aberto 
 

 
SUJEITOS 

 
PRINCIPAIS VERBALIZAÇÕES 

 

 
PARÇA 

 
 
 

 

• Foi bom. Chato ter o compromisso, mas me ajudou ter o fortalecimento 

com as aprendizagens. Fiquei mais ciente das coisas que preciso e o que 

acontece quando não cumpro as regras e achava que não pegava nada e 

acaba pegando. 

Terminei mais homem essa medida. Comecei só namorando e agora tô 

morando junto e já vou ser pai. Isso é foda, “parças”. 
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FORÇA 

 

 

• Adquiri conhecimento, foi bom, “suave”, mas não quero cumprir nunca 

mais nenhuma medida. Foi melhor do que eu esperava. Quero seguir em 

frente agora. 

 

DOIDEIRA 

 

• Aprender cada dia a mais. 

Sair daqui mais esperto para viver nesse “mundão de Deus”. Vou sempre 

pensar no que trocamos ideia aqui para seguir em frente. 

GUERREIRO 

 

• No começo, achei que seria irritante. Depois me acostumei. Sou fechado 

no dia a dia e aqui eu converso. Abriu minha mente. Ajuda até quando for 

procurar emprego e participar de seleção. 

Meu pai vai terminar o curso de sociologia, e conversamos muito sobre 

como posso mudar mais minha vida depois dessa medida. Quero só coisa 

boa. 

 

LEALDADE 

 

• Passou aqui o certo. Daqui não estou levando nada pra minha vida, só as 

explicações que a educadora falou pra mim cumpri direito o L.A senão o 

juiz podia ir buscar. Mesmo ele não indo, porque quem vai é a polícia, 

melhor ficar aqui fora cumprindo do que lá dentro preso. Quebrei aqui a 

medida a primeira vez porque era de tarde. Gosto mais de fazer de manhã, 

igual dessa vez que terminei a medida. Assim, fica com o dia todo livre 

depois. 

 

TRANQUILIDADE 

 

• Puts, professor, nossa, pra lembrar de tudo é complicado. Esqueço 

demais as coisas rápido e, se eu ficar muito tempo sem pensar na 

caminhada, eu acabo esquecendo. Essa pergunta foi tranquila, assinar a 

medida aqui foi suave e penso que posso levar daqui a palavra que me 

ajuda a viver que é o respeito. Sei lá, né? Conseguir caminhar respeitando 

e sendo respeitado pode ajudar a ter tranquilidade, sem ficar pensando em 

pensar naquilo ou em outra coisa que não te ajuda na vida. Isso mesmo, já 

levei pra mim o respeito sempre. 

 

PAZ 

 

• A palavra seria que me ajudou, fui visto pelas pessoas e isso ajudou no 

meu desempenho. Só posso agradecer por tudo e pela forma que fui tratado 

e por todos terem sido bem gentil comigo. Me ajudou bastante a ficar mais 

em alerta para vida. Como os outros já falaram algumas coisas, posso só 

dizer que a palavra é “responsa” que ficou pra mim. 

 

FLOR NARA 

 

• Aqui foi tudo de boa. Pra mim, a palavra é: legal. Agora, neste momento, 

a única coisa que lembro é que a medida acabou e eu tô de boa. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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  Quadro 16 – Dicionário de gírias e dialetos popular 

PALAVRAS 

PROFERIDAS 

PELOS 

SUJEITOS DA 

PESQUISA 

 

 

POSSÍVEIS SIGNIFICADOS 

 

Baguio 

 

Muitos significados: objetos concretos e abstratos; afirmação que, 

geralmente, é utilizada parar nomear um objeto ou situação que não 

querem falar ou não podem dizer o seu nome correto. 

Bandite 

 

Refere-se a uma motocicleta. 

Correndo comigo 

 

Um grande amigo ou pessoa que sempre está junto em todas as situações 

da vida, boas e ruins. Alguém em quem se pode confiar. 

Corres 

 

Prática de atos infracionais e/ou busca por dinheiro de alguma maneira, 

licita ou ilícita. 

Enquadro 

 

Abordagem policial. 

Esquema 

 

Quando tem algum compromisso que deve ser cumprido, um agendamento 

e/ou uma proposta aceita 

Fica na minha 

bota 

 

Uma pessoa que sempre permanece atrás dos adolescentes e que não são 

bem-vindas. 

Firmeza 

 

Concordar com o que está sendo dito. Exemplo: aceitar as orientações 

dadas pelo educador social no processo socioeducativo 

Flash 

 

Quando percebem que sempre tem alguém de olho, sentem-se vigiados. 

Mano Geralmente utilizado para definir alguém com quem está conversando e/ou 

se relacionando. 

Meu coroa 

 

Meu pai. 

Mil conto 

 

Dinheiro, mil reais. 

Moleques 

 

Outros adolescentes, amigos e colegas. 

Mundão de Deus 

 

Quando não querem dizer onde estavam, refere-se a um lugar não 

específico. 

Pagando 

 

Refere-se ao momento em que estão cumprimento a medida 

socioeducativa . 

Parças 

 

Amigos, colegas que sempre estão juntos. 

Perrecando 

 

Quando alguém fica falando demais e sempre quer dar alguma lição de 

moral e/ou não aceita o seu estilo de vida. 

Pic 

 

O mesmo que: conforme, igual e exemplo. Utilizado para reafirmar o que 

está sendo dito, como se fosse dar um exemplo usando uma figura de 

linguagem. 

Prézinho 

 

Escola de educação infantil. 
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Quebrei 

 

Quando não cumpre a medida socioeducativa por escolha própria, 

descumprindo a determinação judicial. 

Ramelar 

 

Não cumprir com uma palavra que foi dada, descumprir um acordo. 

Responsa 

 

Alguém que sempre age com responsabilidade, uma pessoa que podemos 

confiar em suas atitudes e escolhas. 

Rolê 

 

O mesmo que dar uma volta, sair para passear, ir num baile funk e/ou 

festas. Significa sair com amigos e/ou sozinho. 

Sanção 

 

Quando o adolescente não cumpre a medida socioeducativa determinada 

judicialmente e é internado na Fundação CASA por 90 dias.  

Seguir na 

caminhada de boa 

Prosseguir a sua trajetória de vida sem se envolver novamente com o meio 

ilícito. 

Suave ou sussa 

 

Tranquilo e/ou em paz. 

Trampo ou 

Trampando 

Trabalho e trabalhando.  

  Fonte: Elaborado pelo autor. 
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8  ANÁLISE DOS DADOS  

 

No desenvolvimento da entrevista coletiva, percebe-se que somente um dos 

socioeducandos afirmou conhecer a medida socioeducativa, resposta essa por se tratar de um 

reincidente. Entretanto, os demais participantes revelam em suas colocações certa insegurança 

em relação ao processo socioeducativo ao qual foram submetidos judicialmente e total 

desconhecimento do serviço de acompanhamento, bem como da sua finalidade.  

Denota-se que o caráter punitivo e controlador é revelado no imaginário coletivo e 

observa-se que eles não reconhecem, nas atividades realizadas no cumprimento das medidas 

socioeducativas, uma perspectiva educativa, inexistindo nas ações realizadas a intencionalidade 

de conscientização e responsabilização pelo ato infracional cometido. Salienta-se que o retrato 

feito pelos sujeitos da pesquisa, acerca do serviço de acompanhamento socioeducativo, não 

diverge em nada do discurso da maioria dos atendidos, bem como se assemelha ao modelo de 

liberdade vigiada e demonstra a presença de princípios que nortearam o antigo Código de 

Menores. 

Ainda em relação ao conhecimento prévio de medida socioeducativa, mesmo para os 

que já cumpriram ou conheceram outra experiência, não há clareza do que é desenvolvido, 

desconhecendo, assim, o que é chamado de acompanhamento. Aparecem nos discursos 

inúmeras ideias difusas sobre o que é feito no decorrer do processo de acompanhamento e 

algumas distorções sobre as obrigações a serem cumpridas durante a medida socioeducativa. 

No que diz respeito a como as pessoas e/ou instituições veem a participação dos 

entrevistados na medida socioeducativa, nota-se que a escola, quase na integralidade dos 

discursos proferidos, é vista como um espaço fora da realidade deles, omisso, repressor e, 

muitas vezes, discriminatório. Diante de uma instituição repressora, resiste com seus 

instrumentos a ocupar o lugar de oprimido, resultando num conflito permanente entre ele e os 

procedimentos escolares, o que tem culminado na evasão escolar. 

 Não se percebe na comunidade escolar a intenção de discutir o tema, nem com o 

socioeducando propriamente dito, nem em uma relação estabelecida no âmbito institucional, 

especificamente com o órgão executor da medida socioeducativa e demais atores do SDG. A 

escola, portanto, sem consciência do seu papel na socialização desses socioeducandos por meio 

do processo de ensino-aprendizagem, desresponsabiliza-se pelo processo paulatino de 

discriminação desses adolescentes, até o seu definitivo afastamento da comunidade escolar, ou 

seja, tornando-se uma ilha de poucas perspectivas, fechada para o novo, para a possibilidade de 
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escuta e acolhida e, principalmente, impermeável ao potencial daqueles que fogem do padrão 

disciplinar exigido. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que: 

 
Infelizmente, esse saber deixa de ser de “experiência feita” para ser de 

“experiência narrada ou transmitida”. Nesta visão distorcida de educação, não 

há criatividade, não há transformação, não há saber. Acrescenta, também, que 

só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, 

permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. 

(FREIRE, 1987, p. 68-69). 

 

Assim como o acompanhamento pelo qual passa em função da medida socioeducativa, 

a escola surge nos discursos, mesmo que de forma intrínseca, como obrigatoriedade, dando a 

impressão de se confundir com um mesmo processo punitivo no qual o opressor é difuso, 

representado por diferentes instituições, cabendo ao socioeducando, em seu lugar de oprimido, 

corresponder a todas elas, de acordo com as exigências de cada uma.  

Para alguns, a escola parece significar aceitação passiva. Para outros, o acesso a ela gera 

possibilidades de ascensão e até mesmo uma maneira de responder ao sistema socioeducativo 

a que foram judicialmente submetidos e que desejam com brevidade dele se afastar, em virtude 

das limitações que lhes são impostas no decorrer do cumprimento da MSE. 

Por outro lado, os membros da família são vistos como controladores da participação 

e/ou presença deles nas ações e nas atividades realizadas no desenrolar do processo, 

preocupados com o acompanhamento, conscientes da situação do filho, peça ótica do opressor, 

via de regra se eximem das responsabilidades, veem o acompanhamento como algo para se 

assinar o comparecimento, como se fosse exclusivamente o cumprimento de uma sentença, sem 

a intencionalidade pedagógica, que se espera da MSE. Contudo, percebe-se que estabelecem o 

mesmo comportamento com relação a escolarização dos filhos, sendo assim, colocam a escola 

nesse mesmo campo do processo punitivo e não numa perspectiva emancipatória e protetiva, 

como era de se esperar das instituições de ensino. 

No que tange à concepção e ao significado do processo de acompanhamento na medida 

socioeducativa, os entrevistados comentaram que de alguma maneira ocorreram mudanças 

positivas nas relações familiares. Entretanto, apesar da afirmativa, pode-se perceber nas 

entrelinhas na maioria dos discursos, que não ocorreram transformações plausíveis na dinâmica 

familiar. Todavia, não aprofundam e/ou justificam essa ausência de mudanças, atitude essa, que 

demonstra terem feito uso de uma resposta premeditada, apenas para satisfazerem as 

necessidades do pesquisador. 
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Outro aspecto analisado é que não está claro se todos compreenderam a referida questão 

e/ou se realmente não conseguem perceber mudança nas relações familiares e comunitárias. 

Apesar de parecer que a família é exímia participante e protagonista junto ao 

socioeducando na trajetória socioeducativa, claramente se percebe pouca e, às vezes, nenhuma 

participação, entretanto, ao mesmo tempo, denota-se um receio de que o filho deixe de cumprir 

a determinação judicial e também aquilo que consideram obrigação para o efetivo cumprimento 

da medida socioeducativa, especificamente, estar presente para “assinar” o comparecimento. 

Nesse contexto, é revelada a existência de diferentes modos que a família se utiliza para 

compreender o processo socioeducativo ao qual eles foram submetidos, concepções essas que 

remetem ao distanciamento da família com as instituições envolvidas no processo, 

caracterizando a falta de respaldo familiar, absolutamente necessário na condição do 

socioeducando. A dificuldade de trazer para si ao menos parte da responsabilidade desse 

processo e a falta de consciência do papel que ocupa nesse cenário provocam imobilidade que 

dificulta a participação efetiva e qualquer tipo de responsabilização sobre o processo 

socioeducativo. 

A realidade em que estão imersas as famílias – as quais, na expectativa das instituições, 

deveriam acompanhar seus filhos no processo socioeducativo e trazer subsídios para as ações 

técnicas – revela uma família que segundo a Política Nacional de Assistência Social (PNAS): 

 
[...] pode ou não se mostrar capaz de desempenhar suas funções básicas. O 

importante é notar que esta capacidade resulta não de uma forma ideal e sim 

de sua relação com a sociedade, sua organização interna, seu universo de 

valores, entre outros fatores, enfim, do estatuto mesmo da família como grupo 

cidadão. Em consequência, qualquer forma de atenção e, ou, de intervenção 

no grupo familiar precisa levar em conta sua singularidade, sua 

vulnerabilidade no contexto social, além de seus recursos simbólicos e 

afetivos, bem como sua disponibilidade para se transformar e dar conta de 

suas atribuições. (BRASIL, 2004, p. 36). 

 

Um dos pontos abordados na pesquisa tem como foco responder se os socioeducandos 

estabelecem ou não uma relação entre o processo socioeducativo e a escola, podendo ser por 

meio dos conteúdos, abordagens, atividades e/ou reflexões realizadas. Nas respostas, fica claro 

que os entrevistados não enxergam semelhanças e, por vezes, em suas colocações, demonstram 

que os processos são opostos, quase antagônicos. 

Nos relatos, nota-se que, na concepção dos socioeducandos, a escola apresenta 

conteúdos formais como a leitura e escrita, conteúdos esses que, segundo aqueles, não 

contribuem de fato na preparação para a vida, diferente do valor atribuído por eles à medida 

https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf
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socioeducativa, quando a colocam como um importante elemento de auxílio para seguir em 

frente na “caminhada da vida”, ou seja, as ações realizadas com foco na responsabilização 

também atingem níveis de reflexão e conscientização. 

Por outro lado, também consta nos discursos que o acompanhamento socioeducativo e 

o processo de escolarização ora são divergentes e outrora são complementares, ainda que na 

visão deles não dialoguem.  

Nessa perspectiva, os dados coletados demonstram que a construção democrática de 

conhecimento está presente no discurso dos adolescentes acerca do processo socioeducativo, 

contrapondo-se a um modelo tradicional e mais fechado em si mesmo, levado a efeito nas 

instituições de ensino. Contudo, permite notar a ausência da intersetorialidade entre políticas 

públicas básicas, alicerçando a falta de conhecimento das instituições de ensino acerca da vida 

de seus sujeitos extramuros escolares. 

  
É uma pena que o caráter socializante da escola, o que há de informal na 

experiência que se vive nela, de formação ou deformação, seja negligenciado. 

Fala-se quase que exclusivamente do ensino de conteúdos, ensino 

lamentavelmente quase sempre entendido como transferência do saber. Creio 

que uma das razões que explica este descaso em torno do que ocorre no 

espaço-tempo da escola, que não seja a atividade ensinante, vem sendo uma 

compreensão estreita do que é educação e do que é aprender. No fundo passa 

despercebido a nós o que foi aprendendo socialmente que mulheres e homens, 

historicamente, descobriram que é possível ensinar. Se estivesse claro para 

nós que foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar, teríamos 

entendido com facilidade a importância das experiências informais nas ruas, 

nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, 

em que variados gestos dos alunos, de pessoal administrativo, de pessoal 

docente se cruzam cheios de significação. Há uma natureza testemunhal nos 

espaços tão lamentavelmente relegados das escolas. (FREIRE, 1997, p. 49). 

 

Ao fazer previsões para os próximos anos, os socioeducandos operam no campo do 

imaginário, muito mais do que no campo real. Percebem-se claramente a intenção de percorrer 

uma nova trajetória, indícios de um processo reflexivo em curso, mas em suas respostas, 

demonstram fragilidades e incertezas quanto ao futuro, o que remete a dificuldades de agir, as 

quais podem ser reflexo do período em que estão sob monitoramento.  

Ainda no que diz respeito a planos e/ou projetos futuros, eles demonstram ter esperança 

numa vida melhor, fora do meio ilícito, e, ao mesmo tempo, atribuem ao processo 

socioeducativo a capacidade de sonhar e o caráter de um lugar que os possibilita buscar 

respostas às questões que podem emergir no decorrer de suas vidas. Por outro lado, notadamente 

a autonomia está vinculada muito mais às possibilidades de ter do que a de ser. 
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Nota-se que a autonomia está vinculada ao consumo e ao fato de possuir um bem e o 

colocar numa melhor “posição social”. O bem adquirido, para alguns deles, tem a finalidade 

inclusiva, tanto na trajetória infracional, considerada o período de “corres”, como na vida que 

pretende ter, considerada mais “suave”. 

Percebe-se em suas falas que a medida socioeducativa pode proporcionar possibilidades 

que lhe são apresentadas como caminhos emancipatórios e, consequentemente, trazer mudanças 

em suas vidas. Mesmo assim, nota-se pouca profundidade naquilo que expressam e que 

descrevem como metas e/ou sonhos. Nessas colocações, demonstram uma série de incertezas 

em relação ao tempo e às condições para atingir seus objetivos. 

No decorrer do processo de entrevista coletiva, fica claro nas entrelinhas que as 

experiências vivenciadas de inclusão produtiva do socioeducando revelam uma 

descontinuidade, desarticulação entre as atividades, dando a impressão de que não contribuíram 

plenamente para a sua conscientização da importância do trabalho socioeducativo no 

fortalecimento das relações sociais e comunitárias. 

Observa-se nesse quesito que há entrevistados que não conseguem materializar, dar 

forma no seu discurso à efetiva contribuição da medida socioeducativa na (re)construção de sua 

trajetória de vida. Portanto, percebe-se que respondem de modo a satisfazer seu interlocutor, 

ainda usando uma linguagem de certo modo comprometida com círculo de relações construídas 

na trajetória infracional. 

Outro aspecto percebido é que alguns apontam que a medida socioeducativa foi um 

importante divisor de águas – verbalização essa que demonstra a idealização de uma nova vida 

– e reconhecem que as ações no decorrer do processo proporcionaram a compreensão dos 

diferentes modos de vida, passíveis de sua escolha, do seu livre arbítrio, ou seja, as atividades 

despertam, para esses, a conscientização sobre os seus atos. 

Os socioeducandos apontam como sugestão para o acompanhamento que recebem a 

necessidade de existir diferentes atividades no decorrer do cumprimento da medida 

socioeducativa, dando indícios da importância de sempre ser analisada a metodologia do 

trabalho realizado. 

Dentre os discursos, fica perceptível que os socioeducandos veem no serviço de medida 

um espaço onde são acolhidos e respeitados, um lugar onde as regras sociais são retomadas e a 

trajetória infracional é tratada sem julgamentos. No discurso deles, passa-se a ideia de que foi 

um espaço de troca de experiências, de variadas possibilidades de pensar sobre a vida. 

Entretanto, é notável a sensação de alívio por terem concluído o prazo estipulado judicialmente 
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para o efetivo cumprimento da medida socioeducativa e interromper o compromisso de 

“assinar”. 

No geral, os socioeducandos conseguem indicar a flexibilidade de horário de 

atendimento adotada pelo CASE, o tratamento recebido pelos profissionais, algumas 

possibilidades de reflexões e a qualidade do serviço prestado. 

Todavia, no que diz respeito à avaliação e/ou sugestão para o serviço, não apontam 

significativas dificuldades, nem mesmo sugestões para melhorias no atendimento. Isso talvez 

revele que a participação no processo de planejamento das atividades, o protagonismo efetivo 

do socioeducando na medida socioeducativa, tem deixado a desejar, já que em seus discursos 

não demonstraram, minimamente, terem identificado a intencionalidade do processo e seus 

conteúdos abordados. Dessa forma, parece que não possuem elementos fundantes para sugerir 

melhorias, fazer críticas ou apontar dificuldades. 

Essa questão no discurso dos socioeducandos deixa claro que, por algum motivo, não 

são protagonistas no processo em que estão envolvidos, e submetidos e conduzidos em todo o 

percurso, sendo de fato proporcionadas poucas possibilidades de autonomia e voz ativa aos 

socioeducandos, condição essa que pode ser interpretada como dificuldade do serviço de 

inclusão efetiva dos atendidos na estruturação e no desenvolvimento do processo 

socioeducativo. 

Assim sendo: 

 
Afinal, cidadania, democracia e direitos, mesmo quando confrontados com 

desigualdade, miséria e exclusão social, revelam o caminho possível da luta 

política e da busca de autonomia. Não há processo de desenvolvimento de 

direitos sem compromissos democráticos explícitos em torno da redução da 

iniquidade social, o que certamente implica o fortalecimento da sociedade 

civil e de suas formas plurais de organização, permitindo a emergência de 

novas identidades e de novas representações em torno da questão social. 

(PERES et al., 2005 apud BODSTEIN, 1997, p. 37).  

 

Nesse sentido, apesar de o acompanhamento na medida socioeducativa ser uma 

determinação judicial, diferente da escola que é um direito e lugar de proteção, o serviço de 

execução de medidas socioeducativas parece não ter compreendido que o socioeducando é o 

principal ator do processo, devendo ser visto como protagonista das ações realizadas e não 

como um mero objeto da política pública, bem como serem realizadas as ações em sua 

integralidade com ele e não para ele, tornando possível a transformação do seu olhar para o que 

esteve envolvido, dando-lhe opções de escolha por qual caminho trilhar. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Libertação das Vozes Oprimidas 

 

Os ninguéns  

Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos de 

nada.  

Que não são, embora sejam.  

Que não falam idiomas, falam dialetos.  

Que não fazem arte, fazem artesanato.  

Que não são seres humanos, são recursos humanos.  

Que não aparecem na história universal, aparecem 

nas páginas policiais da imprensa local.  

Os ninguéns, que custam menos do que a bala que 

os mata. (GALEANO, 1995, p. 71). 

 
 

O presente estudo teve como objetivo levantar, identificar e analisar a concepção e os 

significados das ações socioeducativas para os socioeducandos que cumprem MSE de meio 

aberto, mais especificamente compreender, por meio de seus próprios argumentos, como 

enxergam no decorrer da execução da MSE, a escola, a sociedade e o seu estar no mundo, tendo 

como aporte teórico a pedagogia social espanhola e o seu desenrolar no Brasil, alicerçado a 

teoria freiriana. 

Como não podia deixar de ser, as discussões abordadas na entrevista acabaram por 

coletar também, sob a ótica dos socioeducandos, como eles enxergam a dicotomia entre o 

processo punitivo e o sociopedagógico, dando ênfase nos entraves promovidos pela 

desigualdade, discriminação e exclusão que, segundo eles, são reproduzidas por muitos atores 

do SGD e pelo sistema econômico vigente na atualidade, no qual os cidadãos e as cidadãs que 

vivem em conflitualidade com a justiça, como os próprios entrevistados, são expurgados da 

sociedade e invisibilizados. 

Diante do universo complexo pelo qual percorreu esta investigação, desde o início do 

estudo, buscou-se como objetivo central a promoção de uma densa reflexão em torno de uma 

ciência que se encontra em processo de construção no Brasil, como a pedagogia social. Nesse 

sentido, deixamos aqui registrados alguns apontamentos e provocações. São ponderações para 

as quais ainda não existe e/ou não foi possível encontrar uma resposta final e, diante disso, faz-

se necessário que a comunidade científica busque maiores esclarecimentos provenientes de 

outras investigações e/ou da práxis pedagógica estabelecida entre a prática da educação social 

e seu correspondente teórico, a pedagogia social, quando adotadas no contexto das MSE: 
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a) o processo de ensino-aprendizado realizado no âmbito escolar, visto pelos sujeitos 

dessa investigação como excludente, pode em suas ações e/ou abordagens explorar 

com maior êxito a relação entre educação e socialização, com o foco no estreitamento 

e na interface das diferentes áreas que atuam no atendimento ao socioeducando; 

b) a pedagogia social, no contexto socioeducativo, pode contribuir de forma 

significativa na qualificação das ações e/ou abordagens realizadas pelo educador 

social, tendo em vista o seu direcionamento para o rompimento das condições 

desiguais e o reconhecimento das potencialidades dos sujeitos. Ou seja, o 

alinhamento conceitual viabiliza a qualificação e novas perspectivas para a 

concretização da socioeducação no Brasil; 

c) a socioeducação alicerçada aos fundamentos freirianos e a pedagogia social podem 

criar um novo paradigma na luta contra as desigualdades e exclusões existentes no 

âmbito escolar, especialmente quando há nessa seara os socioeducandos que se 

encontram em cumprimento de medida socioeducativa e que, geralmente, 

apresentam distorção idade-série. Nessa interface entre o sistema socioeducativo e a 

pedagogia social e a concepção freiriana, pode-se vislumbrar o fortalecimento das 

políticas públicas e dos atores que atuam e/ou fazem parte do Sistema de Garantia de 

Direitos; 

d) para a concretização da intencionalidade pedagógica que, em suma, deve permear 

todo o processo de execução da medida socioeducativa, os elementos presentes na 

pedagogia social e na concepção freiriana de mundo podem contribuir para que os 

socioeducandos sejam protagonistas no decorrer de toda ação sociopedagógica e, 

com isso, consigam de fato repensar as suas escolhas de forma crítica e 

conscientizada. Salienta-se que o socioeducando não pode ser visto como um mero 

objeto de trabalho e/ou da política pública. Sendo assim, é importante o seu 

reconhecimento enquanto sujeito em desenvolvimento com vez e voz no processo 

que foram inseridos judicialmente; 

e) no decorrer das reflexões e escritas realizadas nesta investigação, destaca-se o 

disposto no art. 1 da LDB, quando diz que “[...] a educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. Nesse sentido, cabem 

três questionamentos: a pedagogia social pode ser a fundamentação teórica para o 

processo de execução das medidas socioeducativas de meio aberto? A pedagogia 
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social pode ser um dos instrumentos para responder de forma positiva os 

apontamentos sobre a educação regular trazida pelos socioeducandos? Os executores 

da medida socioeducativa em meio aberto estão dispostos a traçar sua metodologia, 

ações e/ou abordagens, tendo como referencial os pressupostos trazidos pela 

Pedagogia Social?; Ainda referente ao art. 1 da LDB, colocamo-nos a questionar da 

seguinte forma: será que a educação está disposta a romper com o tradicionalismo 

imposto no processo de escolarização e mobilizar ações para implantar no currículo 

escolar a pedagogia social como fundamentação das ações pedagógicas?; 

f) qual o melhor modelo de escola para o adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa? Nesse questionamento, há de se salientar a importância do sistema 

escolar e o sistema socioeducativo serem compreendidos como unidades que se 

complementam em prol do desenvolvimento integral dos socioeducandos; 

g) a provocação sobre a reformulação do currículo escolar pode ser estendida às grades 

curriculares dos cursos de graduação, principalmente na formação do Psicólogo, 

Pedagogo e Assistente Social, levando em consideração que nas executoras são esses 

profissionais que acompanham os socioeducandos no desenrolar do processo 

socioeducativo. 

A priori, esses apontamentos e provocações elencados acima e que foram emergidos no 

desenrolar do processo investigativo têm como objetivo fomentar novas discussões, debates e 

disseminar os conhecimentos do campo acadêmico em relação ao contexto educacional e 

socioeducativo brasileiro, com o objetivo de instrumentalizar os sujeitos na busca pela 

efetivação da garantia de uma educação de qualidade para todos, tendo em vista que:  

 
A inclusão implica na reformulação de políticas educacionais e de 

implementação de projetos educacionais inclusivos, sendo o maior desafio 

estender a inclusão a um maior número de escolas, facilitando incluir todos os 

indivíduos em uma sociedade na qual a diversidade está se tornando mais 

norma do que exceção. (SCHNEIDER, 2004, p. 7). 

 

Ainda nesse sentido, cabe a reflexão em relação aos socioeducandos, no que diz respeito 

ao seu (re)ingresso e à permanência na escola, levando em consideração que um dos elementos 

presentes e descritos na determinação judicial, expedida pela Vara da Infância e da Juventude. 

Nesse caso, conforme o lócus desta pesquisa, a Comarca de São Bernardo do Campo traz em 

seu ofício a obrigatoriedade para a conclusão da medida socioeducativa em meio aberto, a 

matrícula e frequência regular em estabelecimento oficial de ensino, com demonstração de bom 

aproveitamento. 
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No que se refere à efetivação dessa determinação sobre o retorno escolar, constatou-se 

que ainda falta e/ou se encontra fragilizada a relação entre a educação e o sistema 

socioeducativo. Contudo, essa fragmentação no atendimento, decorrente de ações isoladas, 

realizadas pelos órgãos ou pelos profissionais, contribuem para o rompimento do 

socioeducando com a escola. Sobre essa perspectiva, cabe destacar as colocações feitas por dois 

socioeducandos ao responderem a questão 4 na entrevista coletiva: 

 
Na escola, falam pouco dos nossos direitos, parece que têm medo. 

Aqui tem liberdade, vou falar e vão entender, tem liberdade. Na escola, não 

querem saber se passamos na Fundação CASA, lá somos números. Ensino 

médio hoje em dia é “prézinho” para ganhar “mil conto”. (GUERREIRO). 

 

[...] o que eu aprendo na escola é lição e aqui eu aprendi a convivência. Posso 

dar como exemplo aqui “parças”, que aqui podemos sair para alguns lugares 

e conhecer outras coisas, outras realidades, fiz alguns amigos. (PAZ). 

 

Antes de ocorrer essa possível evasão escolar, é preciso estimular a criação de novas 

metodologias de atendimento, principalmente por até aqui compreender que os socioeducandos 

não percebem o caráter pedagógico na medida socioeducativa e o social na escola. Esta 

conclusão contribuiu para que novas ações sejam concretizadas, dando ênfase na escola 

enquanto um espaço de aprendizagem, socialização e proteção, descontruindo a perspectiva de 

caráter punitivo, atribuída de forma equivocada ao processo de execução socioeducativa, 

desconhecendo o seu papel transformador presente na prática dos educadores e nos próprios 

documentos legais. Dessa forma, cabe destacar que: 

 
O educador que atua junto a jovens em dificuldade situa-se no fim de uma 

corrente de omissões e transgressões. Sobre seu trabalho recaem as falhas da 

família, da sociedade e do Estado. Sua atuação, frequentemente, é a última 

linha de defesa pessoal e social do seu educando. (COSTA, 2001, p. 17). 

 

No processo de levantamento bibliográfico, ficou claro que não dispomos de um número 

expressivo de materiais acadêmicos e/ou advindos da prática profissional que abordem a relação 

entre a socieducação, pedagogia social e teoria freiriana. 

Nessa seara, é necessário o exercício contínuo de avaliação das metodologias adotadas 

nos processos de execução das MSE, tendo em vista a promoção de mudanças significativas e 

qualitativas. Sendo assim, deve-se investir no monitoramento e na avaliação dos serviços de 

MSE, bem como investigar o impacto social das ações realizadas com os socioeducandos, uma 

vez que, constantemente, são depositados rótulos negativos e vivenciamos um momento 

político que alimenta o ódio e descaracteriza o potencial transformador do trabalho 
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sociopedagógico, aumentando de forma desenfreada a ruptura e o retrocesso dos direitos 

conquistados após muita luta e perseverança das minorias. 

Nessa perspectiva de refletir sobre a história e reavivar o espírito de luta em prol da 

equidade de direitos, pode-se destacar que, no desenvolvimento desta investigação, fomos 

surpreendidos ao perceber que os socioeducandos entrevistados não denotaram criticidade ao 

responder às questões. 

O autor deste trabalho constatou e concluiu que o processo socioeducativo faz parte das 

discussões políticas atuais, porém sua pauta sofre influência do capitalismo. Dessa forma, o 

atendimento prestado aos socioeducandos torna-se uma bandeira partidária, servindo de 

resposta pontual aos dados infundados dos meios de comunicação e que se estendem a inúmeros 

lares brasileiros, colocando os socioeducandos no desvão das políticas públicas. 

O sentimento que permeou o autor em grande parte do processo de escrita desta 

dissertação foi o de incerteza sobre a legitimidade do processo socioeducativo na vida dos 

socioeducandos, seus familiares e sociedade em geral. Mesmo assim, a busca por novas 

estratégias e abordagens sociopedagógicas sempre surgiu nesta caminhada acadêmica, ou seja, 

esse exercício de pesquisa e prática profissional despertou um novo olhar para o processo e para 

a importância da sua execução com os socioeducandos e, não para os socioeducandos, 

reconhecendo essa prática de troca e parceria como um ato de emancipação. Sendo assim, 

destaca-se que: 

 
Educar é sempre uma aposta no outro. Ao contrário do ceticismo dos que 

querem ‘ver para crer’, costuma-se dizer que o educador é aquele que buscará 

sempre ‘crer para ver’. De fato, quem não apostar que existam, nas crianças e 

nos jovens com que trabalhamos, qualidades que muitas vezes não se fazem 

evidentes nos seus atos, não se presta, verdadeiramente, ao trabalho educativo. 

(COSTA, 2001, p. 15). 

 

No que se refere à conclusão final deste trabalho investigativo, encontrou-se dificuldade 

de delimitar a escrita, situação essa que pode ser pelo simples fato do pesquisador ter verdadeira 

admiração pelas discussões que envolvem a MSE e as suas nuances, bem como a ausência de 

materiais que indiquem sobre a ótica dos socioeducandos o significado e a concepção deles 

sobre o processo socioeducativo. Desta forma, a maioria das pesquisas é realizada utilizando 

como sujeito os educadores e/ou executores do processo socioeducativo, desconsiderando os 

verdadeiros sujeitos do processo. Ou seja, as pesquisas, muitas vezes, contribuem para o 

processo de invisibilidade dos socioeducandos, pelo simples fato de não ser dada vez e voz a 

eles para responderem aos questões propostas no roteiro de entrevista coletiva. 
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Nessa dificuldade encontrada pelo pesquisador e no apontamento sobre poucos 

materiais que trazem a MSE na ótica dos socioeducandos, cabe destacar a colocação feita por 

um dos socioeducandos participantes dessa investigação, sobre o processo socioeducativo 

quando diz: 

 
A qualidade é que aqui eu não precisei ficar varrendo rua e aqui a gente é 

tratado como pessoa normal, coisa que todo mundo aqui nesse grupo é, né? 

Não vejo nenhuma dificuldade aqui. Até o lanche é bom, uma delícia. Não 

tenho nenhuma sugestão, porque aqui tudo é muito bom. Aqui me senti vista 

por todos aqui, os educadores parecem que estão juntos com a gente na 

caminhada. (FLOR). 

 

Contudo, aproveitamos esta conclusão para descumprir uma norma estabelecida e 

padronizada para a produção de obras e trabalhos acadêmicos, levando em consideração que 

nós, estudantes e pesquisadores, somos orientados a evitar o ato errôneo de concluir uma obra 

e/ou dissertação com uma citação direta. Entretanto, para suprimir o real valor e sintetizar o 

sentido dos escritos neste trabalho, sem perder a seriedade e dando um exemplo de que, às 

vezes, quebrar regras impostas pode ser a concretude de um ato de libertação, finalizamos este 

estudo com a célebre colocação, escrita por Paulo Freire na epígrafe de sua obra Pedagogia do 

oprimido: 

 
Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim 

descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. (1987, p. 

17). 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
Prezado(a) Responsável pelo Participante: 

 

Eu,__________________________________________________________________, 

portador(a) da cédula de identificação nº _________________, residente no endereço: 

___________________________________________________________________________,

abaixo assinado, acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações que 

li ou que foram lidas para mim, descrevendo a pesquisa “Pedagogia social e a Socioeducação: 

concepções e significados das ações socioeducativas para os adolescentes em cumprimento de 

medida em meio aberto” realizada pelo pesquisador William Vinicius Pinto sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros os propósitos da pesquisa, os procedimentos 

a serem realizados e as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Desta 

forma, autorizo expressamente a utilização das informações coletadas como instrumento 

particular da pesquisa, bem como sua publicação em meios acadêmicos e científicos. 

No que tange à metodologia da pesquisa em tela, trata-se da utilização da técnica da 

Entrevista Coletiva como estratégia, possibilitando a compilação dos dados qualitativos e o 

estabelecimento de um olhar para o indivíduo e para o todo, num espaço acolhedor e favorável 

para a compreensão da realidade vivenciada, dando base sólida para análise dos dados.  

Por sua vez, o pesquisador se compromete a seguir todos os critérios éticos necessários 

e previstos nas leis que regem sua atuação, levando em consideração o sigilo e a preservação 

da identidade dos participantes, mesmo quando a pesquisa estiver concluída, principalmente 

por se encontrarem em fase peculiar de desenvolvimento, bem como é expressamente garantido 

que suas informações serão utilizadas sem identificar quem as forneceu. Para isso, serão 

utilizados códigos como letras, números ou outros elementos em nossos trabalhos escritos e nas 

apresentações orais quando falarmos dos participantes dessa pesquisa.        

Ficou claro também que a participação é isenta de despesas. Sendo assim, concordo e 

autorizo a participação neste estudo, considerando que poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

         Salienta-se que, mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você 

estará contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 

conhecimento científico. 
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Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas em qualquer etapa do estudo, através de 

acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para. O principal investigador, William 

Vinicius Pinto, pode ser encontrado no Telefone (11) 98378-9254. Cabe ressaltar que as 

informações coletadas serão transcritas e analisadas pelo pesquisador e, posteriormente, pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Nove de Julho – UNINOVE. 

Contudo, caso tenha alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – localizado na Rua: Vergueiro, nº 235/249, 

Liberdade – São Paulo - SP, CEP: 01504-001 e telefone: (11) 3385-9010. 

  

Declaro que na condição de responsável legal, consinto o(a) adolescente em participar deste 

estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de consentimento. 

 

 

__________________________ 

 

 

  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste familiar e, ou, representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

 

__________________________ 

 

 

Assinatura do representante legal Data        /       /        

Assinatura do Pesquisador Data        /       /         


