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Introdução ao Módulo V

Prezado aluno, 

Neste módulo você irá conhecer os programas de execução de medidas socioeducativas de meio aberto: Liberdade Assistida
e Prestação de Serviço à Comunidade, considerando a estrutura, organização e gestão das experiências educacionais a
serem propostas para os adolescentes em cumprimento destas medidas. A importância dos conteúdos deste módulo deve-se
a:  as medidas de meio aberto tornam-se possibilidade concreta, através do processo de municipalização, de cada
comunidade se responsabilizar pelos adolescentes do seu território e é uma oportunidade para refletir sobre os parâmetros
político-pedagógicos do Sinase, norteadores importantes da elaboração do projeto de atendimento de cada programa na
busca de um atendimento qualificado para os nossos adolescentes.
	
Os conteúdos vistos nos módulos anteriores são pré-requisito para a compreensão dos temas tratados aqui. E, todos eles
referem-se à instrumentalização dos educadores sociais porque são vocês que, no cotidiano do atendimento ao adolescente,
constatam as necessidades de uma rede de serviços e programas mais densa e articulada – boas parcerias - para atender,
no território de pertencimento e trânsito do adolescente a pluralidade de  suas demandas, a serem conhecidas a cada caso e
a cada novo grupo.
	
Mais uma palavra: as medidas de meio aberto – e, portanto, os trabalhadores que a executam – têm em torno de si a
expectativa social que, quando as medidas socioeducativas de meio aberto são bem executadas pelos programas, podem se
constituir em experiências significativas para os adolescentes e alterar suas trajetórias de vida e, portanto, prevenir a
reincidência e evitar as medidas  mais severas como a internação.

A seguir, os objetivos de aprendizagem do módulo auxiliam a percorrer os conteúdos a serem tratados em cada uma das
unidades.

Os objetivos de aprendizagem do módulo são:
Desenvolver uma concepção de trabalho, em consonância com o SINASE, quanto à priorização e ênfase na intervenção
socioeducativa em meio aberto, em contraposição à cultura da privação de liberdade como resposta ao controle social das
práticas infracionais; Compreender os parâmetros da ação socioeducativa do SINASE e sua importância no direcionamento
do atendimento ao adolescente em programas de execução de medida socioeducativa;Atribuir importância ao mapeamento
da realidade e ao conhecimento da rede de serviços como ferramenta para orientar a intervenção socioeducativa;Conhecer
estratégias metodológicas desenvolvidas por diferentes programas de atendimento em meio aberto; Considerar o Plano de
implementação do SINASE no município como ordenador prático da política municipal, de seus programas e serviços 
relativos às medidas socioeducativas de meio aberto. 
		

Para melhor ambientação aos conteúdos a serem trabalhados neste módulo, preparamos, para você, um mapa conceitual,
que consiste na identificação dos principais  conceitos/categorias que serão abordados e discutidos no módulo. Você também
irá perceber que os conceitos estão interligados mesmo que, ao longo do módulo, sejam trabalhados em diferentes unidades.
Este é um recurso de visualização da totalidade do tema abrangido por este módulo. Esperamos que possa utilizá-lo como
um recurso pedagógico importante!
Acesse aqui para visualizar o mapa conceitual

    Bom trabalho !!
	
              Profªs Andréa Fuchs, Lurdinha Trassi e Márcia Mezêncio  
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Unidade 2

 
Palavras iniciais

	Nesta unidade de ensino vamos abordar a necessidade e importância de conhecer – mapear - a realidade como uma
condição necessária para a estruturação do projeto político-pedagógico do programa de medida socioeducativa de meio
aberto. Neste mapeamento da realidade vamos tratar, também, da caracterização da rede de serviços e equipamentos
existente no território e da relevância de conhecer o adolescente com o qual a equipe do programa trabalha. Outro tema que
será  abordado nesta unidade é a construção de fluxos no atendimento socioeducativo.  

Você já sabe que: O SINASE tem a finalidade de alinhar conceitual, estratégica e operacionalmente a execução das medidas
socioeducativas, sustentado nos princípios dos direitos humanos;O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo se situa
no contexto do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) e, portanto implica articulação com os diferentes sistemas: educação,
saúde, assistência social, justiça e segurança pública (ver módulo II e III); O processo de municipalização das medidas
socioeducativas (ver módulo III) busca, também, a adequação de diretrizes nacionais para a realidade local onde o programa
está instalado e o adolescente é atendido. No caso das medidas de meio aberto – LA e PSC – o seu cumprimento ocorre no
local de origem do adolescente e no uso dos equipamentos sociais do município o que favorece a responsabilização da
comunidade local pelos seus adolescentes e maior efetividade no processo de inserção e participação social do adolescente.
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Unidade 2

2.2. Mapeamento da realidade para realização do atendimento em meio aberto 

Conhecer a realidade macro e microssocial, os diferentes aspectos do território onde o programa está instalado e onde os
adolescentes circulam, é uma condição (pré-requisito) para  elaborar o plano político-pedagógico e planejar as ações
socioeducativas do atendimento direto. Os dados da realidade local aliados às diretrizes educacionais favorecem a
construção de um projeto viável, adequado às demandas locais. Mas, só estes dados não são suficientes para a execução do
programa. É necessário situar aí a rede de serviços e equipamentos que, nas medidas socioeducativas de meio aberto, se
constituem em rede de trânsito dos adolescentes para o atendimento de suas inúmeras e diversificadas demandas, seus
direitos de cidadania. E, finalmente, para que as ações do programa tenham aderência por parte dos adolescentes é
necessário conhecê-los.

2.2.1. Mapear a realidade: em que consiste?   

O mapeamento ou conhecimento da realidade, do qual tratamos aqui, consiste em uma caracterização  de três dimensões:1) 
Caracterização do território ou da comunidade na qual o programa está instalado e ao qual o adolescente pertence (um
bairro, uma cidade) em seus aspectos: demográficos, sociais, econômicos, políticos e culturais. Por exemplo, entre um
programa instalado e que recebe adolescentes moradores em uma favela de um grande centro urbano e um programa
instalado em um município de fronteira do nosso país, é possível supor que haja diferenças importantes que devem ser
conhecidas e consideradas para a adequação do programa; 2) Caracterização da rede social de serviços, programas,
projetos públicos e privados que possam ser acessadas, de acordo com as necessidades e demandas dos adolescentes e
especificidades dos programas de LA e PSC. E, quanto mais ampliado e detalhado for este levantamento, mais bem sucedido
e ágeis - no cotidiano - serão os encaminhamentos do atendimento direto e a responsabilização coletiva sobre os
adolescentes.  Nesta dimensão, é importante considerar que há serviços próximos (escola, posto de saúde) e serviços
especializados e de referência fora do território geográfico (programa de drogadição, por exemplo) que também deverão ser
acessados;3) Caracterização do perfil psicossocial do grupo de adolescentes atendidos pelo programa: quem são? a
prevalência de gênero, de faixa etária, o grau de escolaridade, as experiências ocupacionais, os interesses, hábitos culturais,
os vínculos familiares e outros aspectos relevantes e próprios da localidade. 

Este levantamento “fotográfico” dos dados deve ser interpretado (leituras qualitativas) tendo como referência as diferentes
especialidades de conhecimento que compõem a equipe técnica e estudos de outras áreas de conhecimento no sentido de
fornecer subsídios, critérios  para a elaboração do planejamento quanto às suas prioridades e ênfases no trabalho. 
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Unidade 2

2.2.2. Estratégias para CONHECER:

Considerando as dimensões a serem caracterizadas, é possível ter como pistas:a caracterização da realidade local pode
partir de estudos e pesquisas oficiais publicados por diferentes organizações, centros de estudo e pesquisa e/ou pelos órgãos
locais que realizam levantamentos, estudos sobre a economia, demografia, por exemplo. Ou seja, é possível começar a
conhecer a realidade a partir, por exemplo, dos indicadores sociais do IBGE, indicadores de vulnerabilidade local, o Índice de
Homicídio de Adolescente (IHA);o mapeamento da rede de atendimento pode partir das referências do SINASE que se
constitui em uma primeira pista norteadora de "por onde começar". No capítulo 6, ao abordar os eixos estratégicos do
atendimento socioeducativo, fornece as informações quanto às diferentes políticas públicas e sociais e, portanto, os órgãos,
equipamentos, serviços e projetos que poderão compor a rede de parceiros. O levantamento criterioso da rede social de
atendimento envolve a identificação e localização dos órgãos, programas, projetos e serviços referentes as políticas públicas
setoriais, organizações não-governamentais da iniciativa privada existentes; bem como a descrição detalhada das ações,
abrangência territorial, público alvo, dinâmicas e procedimentos institucionais. É necessário a atualização permanente do
cadastro da rede local por meio de visitas, contatos telefônicos e reunião com gestores e lideranças para manutenção das
pactuações e um bom funcionamento da rede de serviços o que irá agilizar, no cotidiano, o atendimento do adolescente;o
conhecimento dos adolescentes – o que pensam, sentem, como se comportam, como vivem – pode ser construído a partir
das entrevistas individuais, entrevistas grupais, depoimentos, visitas domiciliares. Os perfis psicossocial e sociodemográfico
dos adolescentes precisam ser permanentemente atualizado e para isso o programa deve se preocupar em estruturar sua
área de pesquisa que começa com o registro e  documentação dos atendimentos dos adolescentes e suas famílias;As
demandas específicas de cada adolescente em cumprimento de medida devem ser consideradas como fonte importante
nesse mapeamento. Essas demandas podem ocorrer de forma espontânea  porque surgem a partir do interesse do próprio
adolescente durante o cumprimento da medida de LA e PSC; e, também por busca ativa dos educadores que as identificam a
partir  das necessidades sociais e humanas básicas e específicas de cada adolescente no processo de  elaboração e/ou na
operacionalização do PIA (Módulo VII), ou seja, durante o cumprimento da medida socioeducativa.    

Portanto, a busca de informações pode ocorrer por meio de pesquisa em sítios e materiais institucionais de divulgação,
contatos telefônicos, visitas aos locais. Entre as instituições e organizações sociais públicas, comunitárias e/ou privadas
pesquisadas pode-se colher informações em: universidades, fundações, conselhos de direitos da criança e do adolescente
(municipal e estadual) e demais conselhos de políticas setoriais, conselhos tutelares, associações comunitárias, movimentos
sociais, órgãos das diferentes secretarias de governo, Poder Judiciário e Ministério Público e profissionais vinculados ao
SGD. 
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Unidade 2

2.3. Fluxos do atendimento socioeducativo em meio aberto - LA e PSC

O fluxo de atendimento do adolescente em cumprimento da medida tem dois aspectos que implicam em procedimentos e
ações diversas mas, interdependentes que podemos nomeá-los didaticamente de fluxo de atendimento interno no programa e
fluxo de atendimento externo:  

O fluxo interno diz respeito ao modo como o programa dispõe e utiliza seu conjunto de procedimentos e recursos no cotidiano
das práticas institucionais para o atendimento do adolescente. Ou, em outras palavras, como se organiza o percurso do
adolescente no programa desde sua recepção (entrada no programa), ao longo de sua permanência (o cumprimento da
medida) até o processo de encerramento da mesma.

O fluxo externo  envolve as instituições, equipamentos, programas do SGD. Ou seja, cada adolescente terá um percurso
particular na rede de serviços à qual o programa de medida socioeducativa está articulado, dependendo de suas
necessidades específicas. Este trânsito  e uso dos serviços públicos ou privados para os quais o adolescente é encaminhado
precisam ser monitorados, contínuamente avaliados e re-pactuados. 

2.3.1. Fluxo de atendimento do programa socioeducativo em meio aberto em relação ao Sistema de Garantia de
Direitos (SGD):

O SINASE, situado no interior do SGD (ver Módulo III) e destinado a realizar a inclusão do adolescente quanto ao exercício
de seus direitos de cidadania,  dialoga, obrigatoriamente, com as demais políticas públicas e sociais: educação, segurança
pública e justiça, assistência social, saúde, cultura, esporte e lazer, entre outros. Para que o atendimento socioeducativo
aconteça dentro dos princípios, diretrizes e parâmetros do SINASE, o programa deve buscar na sua organização institucional,
essas articulações e relações de reciprocidade a partir do suposto que a concretização das ações referentes aos direitos do
adolescente será de responsabilidade, também, de cada um dos órgãos da política setorial. 

Neste conjunto de articulações algumas delas merecem destaque como a articulação com a Vara da Infância e Juventude,
Ministério Público, Defensoria Pública. O diálogo entre o programa e o Sistema de Justiça favorece a garantia dos
procedimentos formais que envolvem o cumprimento da medida socioeducativa, entre eles: o cumprimento dos prazos legais,
agilidade dos procedimentos e o encaminhamento mais adequado aos adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa, seja para os casos de início do cumprimento da medida, regressão ou progressão da medida socioeducativa
determinada ao adolescente. O diálogo pode se mostrar eficiente quando envolve também, quando houver, a equipe técnica
do poder judiciário que, em muitos casos, é solicitada a dar o seu parecer.

Em relação aos serviços e programas dos demais sistemas, cabe considerar que a responsabilidade do programa não se
cumpre exclusivamente com o encaminhamento formal do adolescente para os equipamentos - fornecimento do endereço e
instruções. É necessário o suporte para a manutenção do adolescente em determinado serviço (por exemplo, a escola ou o
tratamento de drogadição); neste sentido, o contato com o equipamento no qual o adolescente foi incluído, seu
acompanhamento e a retaguarda para o atendimento do nosso adolescente pode garantir sua permanência no serviço. Isto
ocorre com bastante freqüência na relação com a escola: esta agência tem, em muitos casos, dificuldades em aceitar e
manter o adolescente incluído ali e alega dificuldades específicas de manejo desse adolescente e pode procurar a equipe do
programa de medidas socioeducativas para uma ação conjunta, o que é bastante desejável.

Outro aspecto relativo à construção dessa rede de parcerias que pode se mostrar bastante produtivo é a aproximação e
manutenção de contato com os demais programas de execução das medidas socioeducativas – de privação de liberdade e de
meio aberto - com vistas à troca de informações e continuidade do acompanhamento ao adolescente em caso de progressão,
regressão ou reincidência. 

As relações extra-institucionais do programa de medida socioeducativa ou a construção de uma rede de parcerias
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empreendida pelo programa tem como suposto o conceito de incompletude institucional ( a ser tratado no módulo VI). Embora
este conceito esteja mais associado às instituições totais (abrigos, cárceres, unidades de internação)  e à idéia de
impermeabilidade da instituição com o mundo exterior, aqui ele adquire um sentido específico. O programa de execução de
medida socioeducativa de meio aberto implica para um atendimento qualificado das demandas do adolescente (por exemplo,
saúde ou educação) que ele seja encaminhado para serviços especializados e sob responsabilidade das diferentes políticas
setoriais. Esta idéia, que parece óbvia, é bastante recente na história do atendimento ao adolescente em conflito com a lei
que se pautava, anteriormente, pela tentativa de uma única instituição suprir todas as necessidades do adolescente (por
exemplo, se havia adolescente analfabeto, o programa buscava dar conta disso através de ações de alfabetização no interior
do próprio programa ou instituição). Portanto, a concepção que o programa é “incompleto” exige a articulação com uma rede
por onde o adolescente irá circular e garantir as suas demandas de modo qualificado e, portanto, o exercício de seus direitos. 
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Unidade 2

2.3.2. Fluxos de atendimento do programa  em relação ao percurso do adolescente no cumprimento da medida

As instituições, entidades sociais que executam as medidas em meio aberto tem autonomia para construir metodologias e os
fluxos desse atendimento, considerando os princípios do SINASE.  Algumas ações básicas são imprescindíveis na construção
e estabelecimento desse fluxo de atendimento interno. Entre elas destacam-se as normatização das práticas institucionais por
meio da elaboração de regimento interno, regras disciplinares e sua publicização entre a equipe profissional, adolescentes e
familiares.
 
	Quanto ao fluxo interno é necessário destacar aquilo que é comum a ambos os programas de medidas socioeducativas de
meio aberto  e aquilo que é específico a cada um deles.

O que é comum aos programas de LA e PSC? 
	Recepção do adolescente e responsável – esta recepção que pode ser individual ou grupal é um momento de interpretação
da medida e de estabelecimento do contrato institucional para o cumprimento da medida; é necessário que a família e/ou
responsável pelo adolescente esteja presente. É o início do processo de conhecimento recíproco (o adolescente também irá
conhecer o programa e o educador), de  estabelecimento de vínculo com o adolescente, de iniciar uma relação de confiança
para que se institua uma aliança com os familiares e/ou responsáveis que acompanham o adolescente;Entrevistas com o
adolescente, com família, visita domiciliar e consulta aos registros institucionais sobre o adolescente para o estudo de caso e,
posterior,  elaboração do PIA;Estudo de caso nas diferentes etapas do cumprimento da medida: no início da medida para
subsidiar a elaboração do PIA (ver módulo VII); durante o cumprimento da medida para avaliar as facilidades e dificuldades
na sustentação do plano individual de atendimento, sua redefinição; no encerramento da medida com vistas, inclusive, aos
encaminhamentos necessários para que o adolescente sustente seu projeto  pessoal que deve orientar sua vida no presente
e no futuro. Os estudos de caso devem ser documentados. Os dados desses estudos se constituem em conteúdos que irão
subsidiar os relatórios a serem encaminhados para o Poder Judiciário e para as demais instituições às quais o adolescente é
encaminhado, quando solicitado ou necessário;  Elaboração do PIA  com a participação do adolescente e família eou
responsável (Módulo VII) e encaminhamento ao Poder Judiciário, quando solicitado;Implementação do PIA, viabilizando
encaminhamentos para a rede de serviços; e, momentos de avaliação, em atividades grupais com demais adolescentes e/ou
individuais quando necessário e incluindo, se pertinente, a família, com a periodicidade estipulada para cada uma das
medidas. Durante o cumprimento da medida, o adolescente poderá ser estimulado a participar de atividades culturais,
esportivas, recreativas ou grupos de reflexão, orientação, apoio e/ou escuta realizadas pelo programa como estratégia de
sustentação de seu plano de atendimento individual, para o desenvolvimento de outros padrões de sociabilidade e
convivência coletiva, para auxílio no processo de fortalecimento dos vínculos familiares e formação de grupo de referência
etc. Alternativas equivalentes podem ser oferecidas aos familiares e/ou responsáveis pelo adolescente como estratégia de
fortalecimento de parceria com o programa. É freqüente a solicitação do Poder Judiciário de encaminhamento de relatório de
acompanhamento do caso.Encerramento do cumprimento da medida socioeducativa e os desafios de continuidade da
execução do plano individual. Ocorre após a manifestação do Poder Judiciário quanto ao relatório conclusivo encaminhado
pelo programa.  

Página 6



Unidade 2

O que é específico para o programa de execução da LA?

A definição de técnico e/ou orientador de referência no programa de LA busca garantir junto ao adolescente, sua família e a
rede de serviços  para os quais será encaminhado: providências imediatas que garantam condições mínimas de vida no
presente – encaminhamentos de saúde, moradia, alimentação, vestuário, documentação e outras urgências;encontros
periódicos para acompanhamento do adolescente e auxílio na viabilização de seu plano de atendimento;encontros com a
família eou responsável para fortalecimento do apoio e retaguarda ao adolescente.

O que é específico para o programa de execução da PSC?

A medida de PSC exige que o programa junto com o adolescente,  defina rapidamente o local de prestação de serviço,
considerando as suas habilidades, competências e interesses; assegurando o caráter pedagógico e a relevância comunitária
na escolha da atividade a ser desenvolvida por ele. Garantir estes aspectos implica em estudo de caso ágil pois conhecer o
adolescente é uma condição para um encaminhamento adequado e que garanta a finalidade da medida atribuída. 

Outros aspectos devem ser considerados para que o fluxo de atendimento ocorra:definição de técnico de referência no
programa de PSC para providências imediatas que garantam condições mínimas de vida no presente (encaminhamentos
médicos, moradia, alimentação, vestuário...);definição e pactuação entre o programa de PSC e os locais de prestação quanto
aos critérios técnicos para a escolha do "guia de referência socioeducativo" no local da prestação de serviço;apresentação do
adolescente no local de prestação de serviço e pactuação da ação e compromissos do local de prestação, do adolescente e
do programa de PSC durante o cumprimento da medida e as bases formais para o acompanhamento e diálogo institucional
durante o cumprimento da medida - encontros/reuniões com os profissionais do local de prestação, visitas institucionais;
relatórios avaliativos, comprovantes de frequência entre outros.
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Palavras finais:

	Os conteúdos desta unidade pretenderam destacar a importância de conhecer o adolescente com o qual trabalhamos e
situá-lo em um contexto social que é a sua comunidade de pertencimento bem como situar o programa de execução de
medida socioeducativa no conjunto de programas e serviços que compõem os diferentes sistemas que executam as políticas
públicas e sociais incluídas no SGD. Na sequência, outro tema detalhado foi o fluxo de atendimento interno e externo, a partir
da entrada e recepção do adolescente nas medidas de meio aberto.
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Palavras iniciais

Nos módulos anteriores (II, III e IV) foram abordados os conceitos, normas, princípios e diretrizes que orientaram a construção
do SINASE, dentro do universo da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Nessa unidade você conhecerá a
principal estratégia de implementação do SINASE quanto às medidas socioeducativas de meio aberto: a municipalização do
atendimento. 

Você já sabe que:
O ECA  traz uma nova sociabilidade política ao apresentar alternativas no campo da gestão, sobretudo em dois aspectos
básicos e fundamentais: i) a relação Estado/Sociedade, por meio da criação dos Conselhos de Direitos (Módulo III);ii) a
revisão do reordenamento das relações entre as esferas governamentais (União, estados/Distrito Federal e municípios), pois
amplia de forma considerável as competências dos municípios (artigo 204 da CF);O SINASE estabelece a priorização das
medidas socioeducativas em meio aberto (LA e PSC) e a municipalização de sua execução.

Página 1



Unidade 3

3.2. Sobre a implementação do SINASE no município:

Aspectos gerais:Vamos juntos relembrar que o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo se situa no Sistema de
Garantia de Direitos (SGD) e esse sistema nacional se comunica, tem conexões com os demais subsistemas que compõem o
SGD. Estes subsistemas referem-se as demais políticas públicas e sociais que devem participar da política de atendimento
socioeducativa. Assim, para que os direitos dos adolescentes sejam assegurados é importante que aconteça o diálogo
intersetorial entre os programas que executam a medida socioeducativa e a política (seus programas e serviços) de saúde, de
educação, de esporte, de cultura, de lazer, de assistência social, segurança pública, entre outras.Além desse diálogo
intersetorial entre os diferentes subsistemas (ou demais políticas públicas e sociais), integra também o SINASE os sistemas
estaduais/distritais e municipais, de cada esfera de governo. Isso quer dizer que na esfera estadual/distrital há o Sistema
Estadual/Distrital de Atendimento Socioeducativo (de cada estado brasileiro); e, na esfera municipal, o Sistema Municipal de
Atendimento Socioeducativo (de cada município). Então, estes sistemas nas diferentes esferas integram o Sistema Nacional
de atendimento Socioeducativo (SINASE). E, é no âmbito da política municipal de atendimento socioeducativo e no seu
respectivo “Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo” que se localizam a execução das medidas socioeducativas em
meio aberto.

Para você saber de forma mais completa o que diz o SINASE sobre as competências e atribuições dos municípios, bem como
das demais esferas de governo, você pode acessar o quadro-síntese, ou lendo diretamente o capítulo 4 do SINASE,
sobretudo, no que se refere às competências e atribuições da esfera de governo municipal.Para que o SINASE seja
implementado no âmbito municipal é fundamental que isso seja feito a partir de um Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo, pois este dará ao Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo (e aos sujeitos sociais que o integram) o
“mapa de rota” dos procedimentos, do porquê fazer, quando fazer, quem vai fazer, com quanto vai fazer e o tempo necessário
para isso acontecer.... Portanto, o Plano Municipal se constitui em um instrumento de articulação e direcionamento da política
de atenção ao adolescente em conflito com a lei, sua materialização/cooncretização, no território do município.Esse plano
municipal se constitui, também, em um guia para a integração das políticas públicas permitindo uma maior compreensão de
como acontecerá a articulação com o Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Essas ações irão acontecer no limite geográfico
do município, dando realidade a uma política de atenção ao adolescente autor de ato infracional, segundo os princípios do
SINASE, buscando um alinhamento conceitual, estratégico e operacional do Poder Público e a participação da sociedade
civil.

Lembre-se:

Cabe ao poder executivo municipal a coordenação do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo; contudo, a
participação no processo deve envolver a sociedade civil e todos os demais poderes instituídos - legislativo e judiciário - 
sobretudo considerando o papel de controle social do Conselho de Direitos. Ou seja, aqui o conceito de municipalização
responde ao princípio de prioridade absoluta de atenção à criança e ao adolescente, responsabilizando a comunidade local
por seus adolescentes.
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3.3. Municipalização do atendimento socioeducativo em meio abertoPara a consolidação e materialização de direitos dos
adolescentes no processo de cumprimento da medida socioeducativa é fundamental a municipalização da execução das
medidas socioeducativas em meio aberto (LA e PSC). 

Em que consiste?O reordenamento político-administrativo decorrente da Constituição Federal de 1988, e demais legislações
infraconstitucionais (ECA, LOAS, LOS...), exige o compromisso do município na execução das medidas em meio aberto. A
execução das medidas socioeducativas são de responsabilidade dos Governos Municipais, que deverão contar com o apoio
dos demais níveis de Governo, da sociedade local e dos agentes do Judiciário.O SINASE  apresenta como competência
específica do município “criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas em meio aberto” e isso
poderá ser realizado de dois modos: 
i) de forma centralizada – quando a execução do atendimento socioeducativo em meio aberto é realizada por meio de órgãos
e agentes integrantes da própria administração direta; e 
ii) de forma descentralizada – quando o Estado, no caso o poder executivo municipal, executa suas atribuições em
cooperação com organizações não-governamentais. 

Dito de outra forma....É atribuição do Poder Executivo local, ou governo local, a execução do atendimento em programas de
liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade por meio de execução direta ou em parceria (ou gestão
compartilhada) com instituições da sociedade devidamente registradas no Conselho Municipal de Direitos. 

É muito importante que você entenda que:Está definido pelo SINASE que os gestores do Sistema Socioeducativo, nos
diferentes níveis federativos (União, Estados/Distrito Federal e Municípios) devem ser de natureza-pública estatal (Secretarias
de Governo, Departamentos, Fundação Pública, Ministérios, etc.) e é fundamental que a execução seja priorizada pela
administração pública local ou governo municipal. As atribuições e competências definidas pelo SINASE para a gestão do
sistema socioeducativo contribuem para que esta execução dos programas em meio aberto, ao ser realizada pelo poder
executivo local, seja materializada - enquanto política pública - com alternativas públicas concretas que venham a recompor
os compromissos constitucionais com a proteção integral para os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
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Por que a municipalização das medidas em meio aberto é importante?As medidas socioeducativas devem ser
executadas no limite geográfico do município, de modo a fortalecer os vínculos e o protagonismo da comunidade e da família
dos adolescentes, bem como seu acesso a rede de serviços local (unidades 2 e 6 deste módulo) e, portanto as parcerias são
fundamentais para que essa execução do atendimento aconteça;A municipalização do atendimento tem conteúdo
programático, ou seja, é um mandamento de referência para as práticas de atendimento, orientando a mobilização de
recursos humanos e materiais nesse sentido. A partir da diretriz da municipalização do atendimento em meio aberto o
governo municipal assume um papel de protagonista central na formulação e implementação da política de atendimento aos
direitos da criança e do adolescente e também no que se refere ao atendimento socioeducativo. Além disso, é no município
que devem estar os equipamentos públicos e os serviços necessários e indispensáveis para o atendimento de suas
demandas e a garantia de seu desenvolvimento. Esses equipamentos e serviços compõem a Rede de Serviços que constitui
suporte fundamental para a execução das medidas de meio aberto. Essa Rede de Serviços está prevista no ECA quando diz
que “a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações
governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (artigo 86) e define a
municipalização como uma das diretrizes dessa política (artigo 88) (Módulo III)

Portanto, não esqueça...O município, além de criar e manter os programas de atendimento para a execução das medidas
em meio aberto, deve promover a integração das políticas setoriais que viabilizam o atendimento socioeducativo qualificado
(conforme unidades 2 e 6 deste módulo). 
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Palavras finais:

       Esperamos que você tenha compreendido que o sucesso na proposição de um Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo, condição para a implementação do SINASE no município, ainda que atribuição legal do gestor municipal,
depende da pactuação com os parceiros imprescindíveis a sua execução. A demanda de atendimento socioeducativo tem
repercussão nas outras políticas públicas – saúde, esporte, educação –, que deverão contribuir de maneira efetiva para o
atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. 
       Neste sentido, o gestor municipal deve intensificar a articulação das políticas públicas, assegurando a intersetorialidade e
a incompletude institucional na execução das medidas. Deve igualmente, estreitar a articulação com a Vara da Infância e
Juventude, com a Promotoria da Infância e Juventude, com a Defensoria, com os Conselhos e outros órgãos de defesa de
direitos e também com a rede de serviços existentes, para atender ás necessidades e demandas dos adolescentes e de suas
famílias.
     Os programas de atendimento socioeducativo estão, em muitos municípios, sob a responsabilidade das Secretarias de
Assistência Social nas esferas estaduais e nas municipais de Governo, sendo influenciados, portanto, pelas diretrizes da
Política Nacional de Assistência Social. É o que você verá na próxima unidade que trata da relação entre o SINASE e o
SUAS.
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Palavras iniciais 

A metodologia de atendimento de um programa lhe confere uma identidade, revela suas concepções sobre o adolescente,
sobre a prática do ato infracional e sobre a ação educativa. Neste sentido, os conteúdos desta unidade pretendem fornecer
subsídios para a elaboração de uma metodologia de atendimento que contemple os dados da realidade local, do perfil do
grupo de adolescentes a ser atendido em consonância com as finalidades de um programa de execução de medida
socioeducativa no qual os aspectos educacionais prevaleçam sobre os sancionatórios. Portanto, os trabalhos relatados e/ou
comentados aqui têm, também, a finalidade  de disparar a capacidade de ousar pensar práticas inovadoras que garantam a
qualidade do atendimento aos nossos adolescentes. 

Você já sabe que:
O SINASE estabelece as diretrizes pedagógicas do atendimento socioeducativo a partir da concepção que as medidas
socioeducativas possuem uma dimensão jurídico-sancionatória e uma dimensão ético-pedagógica.  (ver módulo IV e unidade
1 deste módulo);O SINASE prioriza a municipalização dos programas em meio aberto por meio da articulação intersetorial
das políticas no âmbito local e das redes de apoio nas comunidades, visando garantir o direito à convivência familiar e
comunitária (unidade 3 deste módulo).
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5.2 - Aspectos conceituais e metodológicos: algumas ferramentas

A ênfase nas medidas socioeducativas de meio aberto pode se constituir em uma das estratégias de evitamento de atribuição
das medidas mais severas de privação de liberdade. Esta é uma idéia circulante na área da infância e juventude, e, também,
presente no SINASE. Contudo, esta estratégia “preventiva” depende de inúmeros fatores e, inclusive, da qualidade do
programa de atendimento onde o adolescente autor de ato infracional irá cumprir sua medida. 

A qualificação do atendimento se inicia pela existência de um planejamento político-pedagógico do programa de execução da
medida. É esse planejamento que permite a adequação para a realidade local de idéias, princípios e diretrizes (SINASE) que
partilhamos com uma comunidade maior. 

5.2.1 - Características do planejamento político-pedagógico de um programa de execução de medida em meio aberto

Os programas de execução de medidas socioeducativas – Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade - (LA e
PSC) devem considerar na elaboração de seus projetos técnicos, os seguintes aspectos:a justificativa – onde se localizam os
dados diagnósticos da realidade local (ver unidade 2 desse módulo), no que diz respeito à temática do adolescente em
conflito com a lei e uma interpretação desses dados. Ou seja, uma demonstração fundamentada (em dados e saberes) da
relevância e necessidade do programa para aquela localidade e que considere o perfil dos adolescentes a serem atendidos. A
justificativa evidencia as prioridades de investimento da equipe de trabalho;o estabelecimento de princípios norteadores do
trabalho – as concepções de adolescente, ato infracional, educação, sociedade, intersetorialidade,  SGD devem estar
apropriados pela equipe para guiar suas práticas. (ver unidade I deste módulo);objetivos claros, precisos e viáveis no que diz
respeito à sua consecução e a possibilidade de avaliação constante das ações da equipe de trabalho em relação a eles (ver
unidade I deste módulo);o estabelecimento de metas – é a quantificação dos objetivos na ação socioeducativa  cuja utilidade
é a facilitação do processo de avaliação. Por exemplo, a porcentagem de não –reincidência esperada ao final de certo
período definido, o número pretendido de famílias a serem atendidas e/ou encaminhadas para serviços especializados ou de
suporte;  ou, metas mais modestas e igualmente relevantes para a vida do adolescente como o aumento do número de
inserções na escola, aderência a tratamento de drogadição,  uso de preservativos para doenças sexualmente transmissíveis
(DST) e outros.o estabelecimento de estratégias – as grandes linhas de ação que dão a marca do programa e revelam suas
concepções que irão orientar a prática do cotidiano. Por exemplo, a ênfase no trabalho grupal nas ações do programa em
prevalência à abordagem individual ou vice-versa, a busca de situar o programa em uma rede de parcerias cada vez mais
ampliada, a priorização da família nas parcerias, o investimento na participação do adolescente na vida cultural ou outras
associações que possam se constituir em referências para a construção de sua identidade;as ações são discriminadas quanto
ao foco da intervenção. Por exemplo, o trabalho junto à família – neste nível de intervenção é necessário discriminar e
caracterizar cada uma das ações: visita domiciliar, grupo de mães, encontro de familiares e responsáveis, grupo de
adolescentes com filhos etc. E, em cada uma dessas ações se definem:a) os objetivos - p.ex., incentivar as mães a
acompanhar a vida escolar dos filhos;b) os conteúdos temáticos - p.ex., no grupo de adolescentes com filhos abordar os
temas: proteção e cuidados com os filhos, relação entre gêneros, sexualidade, anticonceptivos etc;c) as técnicas a serem
utilizadas - lúdicas, psicodramáticas, grupo de escuta, grupo de orientação, uso de técnicas de dinâmica de grupo etc;d) o
cronograma - periodicidade (semanal, quinzenal, mensal)  do encontro, reunião, visita, entrevista e duração da atividade e sua
duração (semanas, meses). Neste item é importante considerar o tempo, em média, atribuído a cada medida;e) recursos
materiais  - p.ex., para a visita domiciliar é necessário transporte ou vale-transporte. Este tópico precisa ser considerado no
planejamento para viabilização do trabalho técnico;f) os recursos humanos – número de profissionais envolvidos e
responsáveis pela atividade. Em muitas ações o profissional responsável é o educador ou orientador de referência do
adolescente. Existem atividades que envolvem mais de um profissional mas, não necessariamente precisam estar presentes,
juntos, em todas as ocasiões;g) a avaliação – este item precisa constar no planejamento porque permite o aperfeiçoamento
constante do planejamento inicial. Pode ser realizada continuamente e em momentos específicos; por exemplo,  a avaliação
semestral e/ou anual.
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5.2.2. Condições para elaboração, implantação e avaliação do planejamento:

A elaboração do projeto de trabalho implica em algumas condições. O melhor modo de apresentá-las, com clareza, é em
tópicos:diagnóstico atualizado da realidade local e do perfil do grupo de adolescentes. Por exemplo, a predominância de
determinada faixa etária no programa determina que as prioridades e algumas ações precisam ser adequadas porque o perfil
de um grupo de adolescentes de 13 a 15 anos tem características diferentes de um grupo em que predomina a faixa etária de
17 a 18 anos;co-participação de todos os profissionais do programa na elaboração do planejamento de acordo com suas
competências e função profissional;o consenso na equipe multiprofissional -  a diversidade dos profissionais que compõem a
equipe de trabalho  coloca o desafio de buscar consensuar os objetivos e postura no trabalho com a possibilidade de manter
o estilo pessoal, a criatividade e autonomia;seleção de pessoal – o que define o perfil do trabalhador a ser selecionado,
alocado no programa são as suas atribuições e responsabilidades. É necessário que ele tenha habilidades, interesses e
competências – que podem ser continuamente aperfeiçoadas, como nesse curso – para as ações sob sua responsabilidade.
No documento do SINASE há uma proposta de processo seletivo (ver item 5.2 - Recursos Humanos, p.43);a importância do
registro e documentação. O planejamento deve ser um documento escrito e disponível para consulta permanente. A sua
leitura é, por exemplo, um meio de integrar os novos funcionários. Outros registros igualmente importantes: documentação
dos atendimentos dos adolescentes (entrevistas, estudo de caso, PIA e outros), das famílias, das demais atividades
desenvolvidas e junto à rede, da avaliação do projeto. 
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5.3. Metodologias em Liberdade Assistida: algumas pistas 

Além do  suporte pedagógico comum – estabelecido no interior dos Parâmetros Socioeducativos - a todas as entidades e/ou
programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas (ver item 6.3.1.1 do SINASE), há aqueles que
são específicos da Liberdade Assistida (ver item 6.3.1.3 do SINASE). Neles se destaca a ênfase na periodicidade e
frequência de contato com o adolescente – uma pista metodológica.

Nos programas de execução da medida socioeducativa de LA nomeados como: Liberdade Assistida Institucional (LAI) e
Liberdade Assistida Comunitária (LAC) há uma divisão metodológica importante.  O primeiro refere-se aos programas de LA
desenvolvidos por instituições públicas ou privadas, entidades ou projetos sociais que contratam os técnicos responsáveis
pelo atendimento direto do adolescente; e, a LAC contrata técnicos que irão acompanhar e dar retaguarda para os
orientadores comunitários que farão o atendimento direto do adolescente.  Cada uma dessas metodologias tem aspectos
bastante peculiares. O melhor modo de discutir essas diferenças é conhecendo trabalhos já desenvolvidos segundo uma e
outra concepção:

5.3.1. Liberdade Assistida Comunitária 

	O trabalho de LAC se caracteriza pela participação ativa da comunidade local no acompanhamento do adolescente no
período de cumprimento da medida. O aspecto bastante positivo desta metodologia de atendimento é a possibilidade de
estabelecimento de vínculos mais próximos do orientador com o adolescente considerando que o orientador comunitário (um
voluntário) irá acompanhar até 2 (dois) adolescentes. E, estes orientadores comunitários serão acompanhados e monitorados
por um técnico da entidade executora da medida.

	Historicamente, é importante reconhecer que esta metodologia de atendimento surge ligada à ação da Pastoral do Menor, na
década  de 1970 do século XX. E, vale a pena conhecer a proposta de trabalho da Pastoral do Menor. 

5.3.2. Liberdade Assistida Institucional

Há uma diversidade de trabalhos a serem conhecidos, em vários cantos do nosso país. No livro Futebol Libertário de Fábio
Silvestre, o autor relata uma experiência realizada pelo Cedeca Interlagos em um bairro da cidade de São Paulo com um
grupo de adolescentes em cumprimento de medida, através do esporte. Vale a pena conhecer pela possibilidade que aponta
de pensar novas e ousadas alternativas para os desafios de propor novos padrões de socialização para os adolescentes com
a finalidade de aprender a conviver.
	
No interior de São Paulo, na cidade de Campinas, o Centro de Orientação do Adolescente desde sua origem, maio de 1980,
realiza a liberdade assistida exclusivamente com técnicos no atendimento direto e tem, ao longo de sua história, buscado uma
atualização constante do atendimento segundo as normativas em vigor. 
 	
O livro: " As histórias de Ana e Ivan" apresenta boas experiências em liberdade assistida, escrito a partir do relato de trabalho
de 10 entidades sociais, em diferentes regiões da cidade de São Paulo e da região metropolitana, que desenvolviam, no
período da publicação, o programa de liberdade assistida.

5.3.3 - Outras propostas
  	
Em http://www.polis.org.br/publicacoes/dicas/dicas_interna.asp?codigo=46  é possível conhecer a proposta de trabalho em
Liberdade Assistida  da cidade de Belo Horizonte, que ganhou o Prêmio Socioducando em 1998/1999. Embora o relato tenha
mais de uma década constituiu-se em referência para pensar a municipalização da medida de LA. O trabalho é centralizado
nos órgãos do executivo municipal e conta com o trabalho de cidadãos-voluntários.  O trabalho dos voluntários  conta com a
supervisão e retaguarda constante dos técnicos ligados ao órgão executor municipal a partir da referência de um projeto
técnico. É um modelo híbrido que parte da concepção da importância da mobilização e compromisso da sociedade civil na
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execução dessa política pública e o investimento nessa participação. Há, neste projeto, o entendimento de que o estado não
deve delegar uma responsabilidade que cabe a ele.
	    Há publicação atualizada sobre o trabalho desenvolvido em Belo Horizonte, para 2010: Medidas socioeducativas em meio
aberto:a experiência de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Santa Clara; PBH/ SMAAS, 2010.
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5.4. Metodologias em Prestação de Serviços à Comunidade: algumas pistas

Um dos desafios nesta medida é o acompanhamento da prestação de serviço do adolescente no local em que ele realiza esta
tarefa. O estabelecimento do funcionário guia e do referência socioeducativo nos locais de prestação de serviço vem suprir
esta necessidade de acompanhamento e retaguarda para o adolescente. O primeiro faz o acompanhamento direto do
adolescente e está ligado à atividade que será realizada pelo adolescente; e, o segundo é o responsável por ambos e ocupa
função de gerência ou chefia no local. 
 
Outro desafio para o desenvolvimento de programas nesta área é a escolha de locais de prestação de serviço e a natureza da
tarefa designada para o adolescente. Neste sentido, sempre vale lembrar a importância do trabalho como experiência
construtiva para o adolescente e que pode agregar valores quanto a sua participação social produtiva e, portanto, é
necessário “identificar nos locais de prestação de serviços, atividades compatíveis com as habilidades dos adolescentes, bem
como respeitando seus interesses” (Sinase, item 6.3.1.2). O estudo de caso pode aportar informações importantes quanto a
uma alocação bem-sucedida do adolescente. Ou seja, o valor dessa medida implica evitar a alocação do adolescente em
atividades e tarefas que o exponha a situações de constrangimento e denigrimento de sua imagem e identidade (por exemplo,
prestar serviços na escola que frequenta). 

	Para que esta medida atinja suas finalidades junto ao adolescente é importante que a entidade executora da medida tenha
uma parceria efetiva  com os locais de prestação de serviço, quanto aos princípios educacionais e pedagógicos que devem
nortear as práticas junto ao adolescente.

Um aspecto importante a ser ressaltado é quanto ao tempo de cumprimento da medida (tende a ser menor) o que exige
agilidade de procedimentos e organização do programa para a inclusão do adolescente, no sentido de cumprimento dos
prazos estabelecidos pelo Poder Judiciário.

Nesta medida, em especial, é importante conhecer as propostas em desenvolvimento que podem servir de referência para a
construção de projetos e programas de atendimento considerando que há poucos estudos e relatos sobre ela.

Um projeto novo (desde 2008) que vale a pena conhecer é o trabalho realizado pela equipe do COMEC-Campinas    que
propõe ao adolescente a escolha de projetos nos quais irá participar e são organizados em: oficinas de preparação
(desenvolvimento da habilidade e/ou elaboração do produto) e a ação cidadã (execução da atividade em instituição parceira).
Ver o projeto em www.comec.org.br ou a execução de dois desses projetos: Saúde e Qualidade de Vida e Esporte no site da
creche Bento Quirino de Campinas onde realizam atividades ligadas a alimentação e a natação com as crianças, em parceria
com a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). 
 
No livro Prêmio Sócio-Educando  - práticas promissoras garantindo direitos e políticas públicas, lançado pelo Ilanud - Instituto
Latino Americano das Nações Unidas para prevenção do delito e tratamento do delinquente - lançado em maio/2010, há um
relato sobre o Serviço de Execução de Prestação de Serviços à Comunidade, da prefeitura municipal de Belo Horizonte,
iniciativa vencedora da   3ª edição do Prêmio Sócio-educando, de alcance nacional. Esta iniciativa, realizada de modo
descentralizado no município, conta com um número significativo de entidades parceiras e o seu diferencial é o momento da
recepção do adolescente (a "escuta do adolescente") que permite uma trajetória no programa que faça uma diferença em seu
futuro. Ver o relato em (site da prefeitura de BH).
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Unidade 5

Palavras finais

Os conteúdos desta unidade buscaram dar subsídios para a construção de metodologias de trabalho nos diferentes cantos do
nosso país com a condição que as peculiaridades regionais sejam consideradas. As propostas inovadoras representam
tentativas de profissionais que investem na educação como um espaço e que é possível haver compromisso ético, ser
criativo, e, além de ousar pensar é possível ousar fazer. 
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Uma última palavra... 

As medidas socioeducativas de meio aberto nos colocam inúmeros desafios como estudiosos, pesquisadores e educadores
dos programas de execução das medidas. 
 
O primeiro deles é considerar que o adolescente que recebemos no programa para cumprir a medida é, antes de tudo, um
ADOLESCENTE; com as características próprias desta etapa da vida, em nossa sociedade, com peculiaridades regionais e
locais e uma biografia única. 

Em segundo lugar, não podemos omitir a prática do ato infracional em sua história de vida: é por isso que ele se encontra no
programa de PSC ou LA cumprindo uma medida determinada pelo poder judiciário. Então, a adesão do adolescente ao
programa não é voluntária. 
 
Estes aspectos e a realidade social, econômica, política, cultural na qual o adolescente e o programa estão inseridos devem
ser considerados quando elaboramos o projeto político-pedagógico para que a passagem pelo programa se constitua em
experiência significativa na vida do adolescente. 

Essa experiência significativa pode estar associada à qualidade dos vínculos que ele estabelece ali, à vivência  de relações
respeitosas, produtivas, às descobertas a respeito de si (do seu corpo, de habilidades), a respeito do outro (o valor da
solidariedade, por ex.), a respeito do mundo (a consciência sobre as determinações de sua conduta)... 

É por isso que o planejamento rigoroso das atividades e ações do programa e a qualificação permanente da equipe de
trabalhadores é tão indispensável. 

E, para o alcance dos objetivos educacionais do programa que se realiza no atendimento de cada adolescente com suas
histórias singulares e demandas particulares  é necessário uma rede de boas parcerias - as práticas intersetoriais - que
concretize o princípio da incompletude institucional com o trânsito do adolescente pela coletividade a qual pertence no
exercício de seus direitos e possibilidade de  experimentar outra trajetória existencial, como cidadão.  
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Glossário

Ação socioeducativa: intervenção planejada (intencional) e sistemática com a finalidade de promover o desenvolvimento
pessoal e social do sujeito, no caso o adolescente, a quem se destina a prática educacional 

Caracterização da rede social: levantamento minucioso e permanente dos equipamentos públicos e privados, dos
programas, serviços, projetos relativos às diferentes políticas públicas e sociais necessárias ao desenvolvimento da proposta
socioeducativa. 

Caracterização do território: levantamento de dados históricos, demográficos, econômicos, sociais, culturais do território
geográfico onde se instala o programa eou território de origem e circulação do adolescente.

Centros de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS):
unidade pública e estatal onde se ofertam serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos nas diversas
situações de violação de direitos vinculados à proteção Social Especial. Como unidade de referência deve promover a
integração de esforços, recursos e meios para enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar ações para os (as) usuários
(as). O CREAS deve articular os serviços de média complexidade com a rede de serviços socioassistenciais da proteção
social básica e especial, com as demais políticas públicas setoriais e demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. O
CREAS poderá ser implantado com abrangência local/municipal ou regional, de acordo com o porte, nível de gestão e
demanda dos municípios, além do grau de incidência e complexidade das situações de violação de direitos. 

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS): unidades físicas públicas estatais, referenciadas para
acompanhamento, em territórios, de até 5.000 famílias, marcados por grandes vulnerabilidades, estando vinculados à
Proteção Social Básica. Segundo normativas federais, o CRAS deve desenvolver ações com famílias e comunidades, além
de articular a rede de proteção social constituída pelas entidades de assistência social.

Diretrizes pedagógicas: conjunto de pressupostos éticos, políticos e filosóficos - que revelam concepções acerca do sujeito,
da sociedade e educação – norteadoras da proposta de reflexão e ação socioeducativa, a ser desenvolvida.

Eixos estratégicos: são referências de ações básicas, concretas e transversais à estrutura do atendimento do programa de
execução da medida socioeducativa, assegurando que a organização, o funcionamento institucional e pedagógico estejam
alinhados conceitual e operacionalmente com as finalidades do projeto político-pedagógico.
 
Equipe multiprofissional: conjunto de profissionais de várias especialidades que compõe o quadro técnico de um programa
ou projeto; no sentido ampliado, pode incluir todos os setores dos trabalhadores do programa (equipe de apoio,
administrativo).

Estudo de caso: atividade realizada pela equipe de profissionais do programa relativa à sistematização de dados obtidos
sobre o adolescente e suas condições de vida e à interpretação desses dados com vistas à compreensão das determinações
de sua conduta. A próxima etapa do estudo de caso é elencar as necessidades e possibilidades de intervenção eou
encaminhamentos (internos e externos) que irão ser propostos ao adolescente na elaboração do PIA. O estudo de caso
também é um instrumento que poderá fornecer os elementos para a produção do relatório a ser encaminhado ao Poder
Judiciário e outras instâncias necessárias. Tal atividade poderá ser retomado ao longo do atendimento do adolescente em
cumprimento da medida e quando de seu encerramento. 

Fluxo de atendimento externo: descrição das etapas do encaminhamento do adolescente para o trânsito nos serviços,
equipamentos que deverá percorrer para o atendimento de suas necessidades e garantia de seus direitos.

Fluxo de atendimento interno: descrição das etapas do percurso do adolescente nas diferentes atividades do programa
desde sua recepção até o encerramento da medida.

Incompletude institucional: refere-se à relação de complementariedade que uma instituição estabelece com o conjunto de
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outras instituições, governamentais e não-governamentais, no sentido de propiciar o atendimento à diversidade de
necessidades e demandas dos adolescentes eou suas famílias. O conceito de incompletude institucional se opõe ao conceito
de instituição total no que este se refere à ideia que uma única instituição se propõe a atender o conjunto de necessidades de
sua clientela e, com isso as relações extra-institucionais são reduzidas ou inexistentes.

Intersetorialidade: refere-se à forma de ação conjunta, integrada entre os setores ou programas de uma mesma política e
entre programas e serviços de diferentes políticas, na mesma esfera de governo (Municipal, Estadual/Distrital e Federal).
Prática de articulação dos diferentes campos das políticas públicas e sociais – das políticas setoriais de Assistência Social,
Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Habitação, Segurança Pública e demais políticas – necessárias à inclusão do
adolescente em conflito com a lei.

Liberdade assistida: é o programa de execução de medida socioeducativa, ou programa de atendimento socioeducativo,
que busca o fortalecimento dos vínculos sociais do adolescente com sua família eou responsáveis e outras referências para
que o adolescente possa criar, de modo sustentado, outros percursos existenciais, alternativos à prática do ato infracional.
Este é o aspecto relevante da medida socioeducativa de meio aberto.

Mapeamento da realidade: diagnóstico dos vários níveis da realidade – objetiva e subjetiva - implicados na execução do
programa de medida socioeducativa.
 
Metodologia de atendimento: forma definida de como se organiza e executa um programa educacional; no caso, o
atendimento socioeducativo. Trata de como os objetivos educacionais e/ou socioeducativos serão alcançados, tendo como
referência as concepções teóricas, princípios e diretrizes pedagógicas. A metodologia deve dispor de um instrumental
coerente, claro e bem elaborado, capaz de encaminhar os impasses e desafios da prática. 

Municipalização do atendimento: significa que o adolescente é atendido no âmbito do limite geográfico do município de
modo a fortalecer o contato e o protagonismo da comunidade e da família do adolescente. A municipalização do atendimento
tem conteúdo programático e se constitui em orientação para os trabalhadores da área. No caso da medida de meio aberto, o
município é o lócus privilegiado de sua execução porquanto é aí que se localizam os equipamentos e recursos necessários ao
seu atendimento.

Parcerias: relação de reciprocidade que o programa estabelece com os programas e serviços do território no sentido de
garantir o atendimento das demandas do adolescente e de sua família, fornecendo à instituição parceira retaguarda para esse
atendimento.

Perfil psicossocial: caracterização de aspectos relativos aos padrões de conduta, estilo de vida, interesses, habilidades,
valores de um adolescente ou de um grupo deles. O perfil psicossocial inclui o perfil sociodemográfico que se refere a
aspectos relativos às condições objetivas de vida da população 

Planejamento: é um modelo para a ação e permite a transformação de uma idéia em realidade. Refere-se à sistematização e
organização de um conjunto de investimentos (humanos, materiais e financeiros) em um processo racional visando a
obtenção dos objetivos eou resultados formulados. É um documento escrito.  

Plano municipal de atendimento socioeducativo: é o conjunto de ações, descrita em documento, na qual são definidas
responsabilidades e competências, prazo de execução, metas e recursos necessários para operacionalização do Sistema
Municipal de Atendimento Socioeducativo. Deve estar em conformidade com os Planos Nacional e Estadual de atendimento
socioeducativo, conter um diagnóstico e mapeamento da realidade do município e prever ações articuladas nas áreas de
educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos. 

Política de Assistência Social: Política pública que assegura a todos, que dela necessitam, e sem contribuição prévia a
provisão aos mínimos sociais a fim de garantir o atendimento às necessidades básicas. A constituição dos destinatários dos
programas e serviços dessa política estão definidos na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS – n. 8.742, de 07/12/93). A
assistência social como política deve ser entendia e implementada tendo como horizonte a redução das desigualdades. Isto
não significa que os direitos da assistência social devam ser garantidos a todos os cidadãos, pobres e ricos
indiscriminadamente, mas que devem agir no sentido de buscar a inclusão de cidadãos no universo dos bens, serviços e
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direitos, viabilizando mediante a articulação com as demais políticas econômicas e sociais. Enquanto política setorial, a
assistência social não tem (e não deve ter) a função exclusiva de dar respostas à pobreza. Conforme definida na Política
Nacional de Assistência Social entre as funções da assistência social está a proteção social e esta é hierarquizada entre
proteção social básica e proteção social especial.

Práticas institucionais: conjunto de ações desempenhadas por cada um dos agentes institucionais no cotidiano do
funcionamento institucional a partir de uma concepção sobre as finalidades da função social da instituição e das finalidades
do projeto político-pedagógico.

Prestação de serviços à comunidade: é o programa de execução de medida socioeducativa, ou programa de atendimento
socioeducativo, em que o adolescente pode experenciar a reparação do dano causado pelo ato infracional, por meio da
participação em uma ação produtiva e de valor social. É uma oportunidade também para a vivência de um processo
educacional significativo quanto a sua participação na coletividade como sujeito de direitos.

Projeto político-pedagógico: documento ordenador da ação e gestão no atendimento socioeducativo elaborado a partir de
princípios e diretrizes educacionais – considerando a caracterização da realidade loca, da rede social e o perfil do grupo a ser
atendido. É um conjunto de ações e atividades com objetivos educacionais. O projeto político-pedagógico confere identidade
singular ao programa da instituição que o desenvolve.

Protagonismo da sociedade: é a responsabilização da sociedade civil pelos adolescentes de sua comunidade; esta
responsabilização se concretiza também na participação em organizações da sociedade eou conselhos; ou seja,
representantes da sociedade participam de órgãos de controle, defesa e promoção de direitos das crianças e adolescentes. O
protagonismo da sociedade refere-se também a mobilização da opinião pública no sentido de desenvolvimento e manutenção
de uma mentalidade de defesa dos direitos do adolescente.

Proteção Social Básica: diz respeito ao conjunto de proteções afiançadas pela assistência social destinada à população que
vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, acesso precário ou nulo aos
serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização dos vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social no sentido de
prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários.  O equipamento público que desenvolve essas ações é o Centro de Referência de assistência
Social (CRAS).

Proteção Social Especial: conjunto de proteções afiançadas pela assistência social destinada ao atendimento assistencial
da família e indivíduos que se encontram em situação de risco social e pessoal, por ocorrência de abandono, maus tratos
físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medida socioeducativa, situação de
rua, de trabalho infantil, entre outras. No interior da Proteção Especial, a política de Assistência Social divide o atendimento
em: média complexidade destinada a oferecer atendimento às famílias e indivíduos com direitos violados em que os vínculos
familiares e comunitários não foram rompidos; e, alta complexidade, destinada à proteção daqueles com direitos violados e
vínculos familiares e comunitários rompidos.

Rede de proteção social: conjunto de entidades (organizações sociais) de assistência social que desenvolvem ações dentro
do que prevê a Política Nacional de Assistência Social. Diferentemente da saúde, a assistência social não possui, para a
implementação da proteção social básica, uma rede própria de serviços capaz de  ofertar seus serviços diretamente,
dependendo, em grande parte, de organizações da sociedade civil. 

Serviços socioassistenciais: são atividades continuadas direcionadas para as necessidades básicas da população
(alimentação, abrigo, lazer, informação, apoio psicológico e outros) e que apóiam processos de inclusão social, comunitária e
familiar. A Política Nacional de Assistência Social prevê seu ordenamento em rede, de acordo com os níveis de proteção
social básica e especial, de média e alta complexidade. 

Sistema de Seguridade Social: diz respeito ao conjunto de três políticas sociais: saúde, previdência e assistência social.
Instituído pela Constituição Federal Brasileira de 1988, apresenta uma lógica fundada na modalidade dupla de proteção
social: assistência e seguros sociais, associando ao mesmo tempo universalidade e seletividade, contributividade e
não-contributividade. Para uma melhor compreensão: A Política de Saúde é não contributiva e universal (sem precisar de
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contribuição prévia todos os brasileiros podem se beneficiar dela); a Política de Previdência é regida pela lógica do seguro
social, ou seja, é contributiva, pois o direito só é assegurado mediante prévia contribuição (com exceção dos trabalhadores
rurais conforme Lei Orgânica da Previdência Social n. 8.213, de 24/7/91, atualizada e modificada em leis subseqüentes) e a
Política de Assistência Social é não contributiva e destinada para aqueles que dela necessitam.  

Sistema municipal de atendimento socioeducativo: É o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a
execução das medidas socioeducativas no âmbito municipal. Está integrado ao Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo - sua política, planos, programas específicos de atendimento ao adolescente em conflito com a lei.

Sistema Único de Assistência Social (SUAS): materializa o conteúdo da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS),
definindo e organizando os elementos essenciais e imprescindíveis à execução da política de assistência social. 

Trabalho em rede: é o estabelecimento de parcerias e alianças estratégicas com os demais serviços, projetos e programas
do território onde se localiza o programa de medida socioeducativa que viabiliza os encaminhamentos necessários e garante
a agilidade de procedimentos que atendam as demandas dos adolescentes eou suas famílias. “A operacionalização da
formação da rede integrada de atendimento é tarefa importante para a efetivação das garantias dos direitos dos adolescentes
em cumprimento da medida socioeducativa contribuindo para sua inclusão social” (SINASE, 2006, p. 29).
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Unidade 1-Parâmetros para a ação socioeducativa 

Palavras iniciais:

Nesta unidade de ensino você irá conhecer os parâmetros da gestão pedagógica do SINASE que fornecem as diretrizes e os 
eixos estratégicos para a elaboração do projeto técnico do programa de execução das medidas socioeducativas de meio
aberto e, também, auxiliam na organização e direcionamento consensuado das práticas institucionais da equipe profissional
no atendimento direto ao adolescente que cumpre a medida. Ou seja, esses parâmetros só adquirem materialidade nas
práticas dos educadores sociais envolvidos no atendimento direto ao adolescente e implicam conhecimento para realizar o
desafio de transformar idéias, concepções em práticas e ações concretas, a partir de uma postura ética. 

Você já sabe que:A Doutrina da Proteção Integral (ECA) criou condições legais para  transformações tanto na formulação de
políticas públicas quanto na estrutura de funcionamento dos programas de execução das medidas socioeducativas. Ao trazer
mudanças de conteúdo e método redefine o campo da gestão socioeducativa sob a ótica dos direitos humanos (ver módulo
II);A proposta do SINASE define as bases filosóficas, políticas e ideológicas para as ações no âmbito das medidas
socioeducativas. Em seu capítulo 6, apresenta os parâmetros para a ação e gestão nos programas de execução de medidas
socioeducativas;As medidas socioeducativas têm um caráter jurídico-sancionatório e um caráter ético-pedagógico: há um
procedimento legal no processo de aplicação da medida (ver módulo IV) e a experiência educacional é realizada  no
programa que executa a medida socioeducativa. 
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Unidade 1

1.2. Os parâmetros da ação socioeducativa proposto pelo SINASE e sua importância

Os parâmetros para a ação e gestão pedagógicas - fundamentados nas normativas legais nacionais e internacionais (ver
módulo II) - são especificações que ordenam e estruturam o atendimento dos programas que executam as medidas
socioeducativas no sentido de contribuir para a formação do adolescente quanto a um modo de estar no mundo pautado
pelos valores da convivência  coletiva.

No SINASE, os parâmetros para a ação socioeducativa abrangem:

as diretrizes pedagógicas – são 12 diretrizes onde são abordados os aspectos relativos ao caráter do programa (prevalência
da ação socioeducativa sobre o o caráter sancionatório), sua estrutura, funcionamento, o lugar do adolescente, de sua família
e da comunidade no programa, as responsabilidades e atribuições do educador social  e a necessidade de  sua qualificação
permanente;

as dimensões básicas do atendimento – são estabelecidas 6 dimensões que vão desde as exigências quanto a estrutura
física onde se instala o programa;  as garantias quanto ao atendimento das necessidades do adolescente, no presente e para
o seu futuro, que propiciam o desenvolvimento de seu potencial como pessoa-cidadão; a exigência de recursos humanos
qualificados, que começa no processo seletivo e se mantém através da formação continuada, para o acompanhamento
técnico do adolescente; e, como condição para a obtenção do objetivo de inclusão do adolescente no convívio social, propõe
como uma das dimensões básicas do atendimento as “alianças estratégicas” que constroem parcerias que complementam as
ações do programa;

as ações por eixos estratégicos - são referências para a organização do campo institucional e pedagógico e dizem respeito
àquilo que é comum a todos os programas e, àquilo que é específico para cada programa considerando a especificidade da
medida socioeducativa. Por exemplo, quanto à medida de prestação de serviços à comunidade (PSC) há indicações
importantes quanto aos ‘contratos’ a serem feitos nos locais onde o adolescente presta serviços e quanto a periodicidade de
acompanhamento do adolescente; no caso da liberdade assistida (LA) há, de novo, indicação específica  quanto à frequência
dos encontros para acompanhamento do adolescente e quanto a proporção (quantidade) de adolescente e educadores
sociais.  Os eixos estratégicos buscam cobrir a totalidade dos aspectos relativos à vida do adolescente e que implicam ações
e atividades a serem garantidas pelo programa que executa a medida. Neste sentido, os eixos referem-se a: educação,
esporte, cultura, lazer, saúde, família e comunidade, profissionalização, trabalho e segurança. Embora este último eixo
(segurança) refira-se às  unidades de privação de liberdade, tema do próximo módulo,  é necessário que o educador social
tenha uma compreensão do conjunto dos eixos estruturantes dos vários programas de atendimento também porque há
adolescentes atendidos em programas de meio aberto oriundos de programas de privação de liberdade. 

Então, são esses parâmetros que irão nortear a discussão das medidas de meio aberto, neste módulo. A seguir há um
detalhamento desses três tópicos. Você, também, pode consultar o documento do Sinase, nos trechos assinalados acima, e
se deter nos conteúdos específicos para as medidas de PSC e LA, quando houver uma discriminação em relação às demais
medidas socioeducativas.
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1.3. Finalidade dos parâmetros para a ação socioeducativa: onde pretendemos chegar com o adolescente?

A finalidade central de um programa de execução de medida socioeducativa é a sua ação educacional. Esta ação busca
propiciar ao adolescente acesso e exercício de seus direitos, a superação de condições de exclusão social (quando ocorrer),
a vivência e desenvolvimento de valores e padrões de conduta que lhe permita uma relação mais satisfatória consigo mesmo,
com os outros e com o mundo e suas circunstâncias. A concepção que fundamenta esta finalidade é que o adolescente tem
direito a desenvolver o seu potencial como pessoa-cidadão. Nesta perspectiva, é responsabilidade dos educadores sociais,
organizados em torno de um projeto técnico, propiciar as experiências que irão fazer o percurso em direção a essa finalidade;
e, neste percurso onde as dificuldades são freqüentes, o papel da equipe é fundamental para a sustentação das práticas.

Trocando em miúdos....

A ação socioeducativa deve contribuir para:

•	a formação do adolescente de modo que se constitua em cidadão autônomo e solidário, capaz de relacionar-se melhor
consigo mesmo, com os outros e com tudo que integra as suas circunstâncias construindo outras trajetórias existenciais
alternativas à prática do ato  infracional.

•	o desenvolvimento das potencialidades do adolescente em todos os seus aspectos – físico, afetivo, emocional, cognitivo,
social –  capacitando-o a tomar decisões pautadas em critérios que coadunem os interesses pessoais e os interesses
coletivos e possa ter uma participação criativa e produtiva em sua comunidade.
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1.4. Diretrizes pedagógicas do atendimento socioeducativo

 Essas diretrizes orientam a elaboração do projeto técnico do programa e possibilitam a consecução dos objetivos elencados
acima. São bases éticas e pedagógicas.  

O que significa isso na prática?

Como visto anteriormente (item 1.2), essas diretrizes buscam abarcar a totalidade dos aspectos implicados na elaboração,
execução e avaliação do projeto político-pedagógico  do programa e as práticas daí decorrentes. Aqui, vamos destacar alguns
aspectos significativos: 
 
1. A prevalência do caráter ético-pedagógico  sobre o caráter sancionatório na ação socioeducativa. A medida tem um caráter
jurídico-processual cujo fluxo ocorre no sistema de justiça. O programa de LA e PSC devem prover aos adolescentes
experiências educacionais significativas que levem à consecução dos objetivos propostos pelo projeto educacional e pelo
plano individual de atendimento do adolescente (módulo 7). A articulação permanente com a Vara da Infância e Juventude, o
Ministério Público e a Defensoria Pública garantem agilidade nos procedimentos e encaminhamentos;

2. A elaboração do projeto político pedagógico como direcionador da ação socioeducativa (unidade 5 desse módulo) e
agregador da equipe de trabalho, a partir do mapeamento da realidade (próxima unidade desse módulo). Esta é a
possibilidade de que as práticas institucionais dos diferentes educadores sociais de um mesmo programa tenham o mesmo
foco (a diretividade do processo), as mesmas prioridades e que elas possam ser continuamente avaliadas, em conjunto.  Para
isso, uma condição necessária é o registro escrito, documental do projeto para ser retomado a cada nova avaliação e/ou
reformulação, também a ser documentada;

3. O respeito à singularidade de cada  adolescente e a todas as expressões da  diversidade presentes no grupo de
adolescente (de gênero, etnico-racial, cultural, religiosa). Para isto é necessário compreender o adolescente quanto a sua
etapa de desenvolvimento e sua história pessoal onde se inscreve a  prática do ato infracional. Esta compreensão exige que o
educador tenha capacidade e se disponha a estabelecer vínculos significativos com o adolescente, uma condição para
construir relações de confiança e para que o educador se constitua em referência para esse adolescente. Ou seja, para que a
palavra do educador tenha potência para auxiliar o adolescente a mobilizar e potencializar suas capacidades e habilidades
para superar suas dificuldades e experimentar outras possibilidades de “estar no mundo”;

4. A figura do educador social é de extrema relevância no programa de execução da medida: o educador que é colocado pelo
adolescente como referência, se torna um modelo de conduta; neste sentido, a exemplaridade de sua conduta é relevante
para a aprendizagem do adolescente quanto a novos padrões de relações humanas. Isto não significa que o educador deve
abdicar de seu lugar de autoridade competente (adulto responsável); contudo,  irá usar essa autoridade para estabelecer e
garantir as regras de funcionamento institucional, avaliar as transgressões dos adolescentes em relação aos contratos
estabelecidos para o cumprimento da medida e estabelecer novos ‘combinados’, garantir a disciplina como um elemento
organizador do ambiente educacional e não como exercício de mando e subordinação do adolescente. Para atender as
expectativas quanto ao seu papel e os desafios próprios de suas atividades torna-se necessária a qualificação contínua do
educador social;

5. A implantação e desenvolvimento do programa de medidas socioeducativas deve considerar também a organização do
espaço físico, como espaço de circulação, convivência e conforto para os adolescentes (e, trabalhadores do programa), sua
funcionalidade. Ou seja, a arquitetura e organização do uso do   espaço revelam, para além do discurso do projeto
pedagógico, a visão sobre o adolescente. A dinâmica institucional deve buscar a socialização das informações entre todos os
membros da equipe e estimular a participação dos adolescentes nos processos de avaliação e re-planejamento das ações e
atividades, uma estratégia coerente com os propósitos de estimular sua participação de modo ativo e produtivo em sua
coletividade. 

6. Outro aspecto relevante a ser considerado é que para atender a diversidade de necessidades e demandas dos
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adolescentes atendidos de modo qualificado é necessário que o programa se situe em uma rede parcerias com diferentes
projetos, programas e serviços (saúde, cultura, educação, esporte etc). Neste conjunto, destaca-se a importância de uma boa
parceria com a família ou responsável pelo adolescente. A formação do adolescente é uma tarefa para muitos !
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1.5. Dimensões básicas do atendimento socioeducativo

Para concretizar, dar materialidade às intenções, objetivos, finalidades, isto é, transformar diretrizes educacionais em práticas
do cotidiano é necessário considerar aspectos relativos à estrutura, organização e funcionamento do programa

Quais são ?O espaço físico como espaço pedagógico. O ambiente físico, sua funcionalidade e uso  revelam as bases
teórico-metodológicas que sustentam as práticas institucionais;O desenvolvimento pessoal e social do adolescente é a meta
educacional do programa. A execução da medida deve se constituir em oportunidades concretas que fomentem o
desenvolvimento da autonomia, de competências relacionais, cognitivas e produtivas;O acesso e exercício dos direitos
humanos assegurados, por meio dos serviços programas públicos e/ou comunitários. Os direitos do adolescente se
concretizam no seu presente imediato e urgente (alimentação, vestuário, moradia, saúde, documentação) e para o seu
presentefuturo (escolarização formal, esporte, atividades culturais e de lazer, profissionalização e trabalho e muitos outros);
Acompanhamento técnico com capacidade de acolher e acompanhar o adolescente e sua família no conjunto complexo e
singular de suas demandas. Para isto as diferentes áreas do conhecimento são importantes e as práticas profissionais são
complementares;Recursos humanos qualificados e em formação continuada para enfrentar os desafios da execução das
medidas socioeducativas, um trabalho exigente;As alianças estratégicas com órgãos e serviços públicos e privados que
possibilitam o desenvolvimento das ações socioeducativas, o atendimento às diferentes necessidades e interesses dos
adolescentes. Nessas alianças, é importante destacar a articulação com a Vara da Infância e Juventude, o Ministério Público
e a Defensoria Pública que realizam procedimentos e encaminhamentos no interesse do adolescente.Cada um desses
tópicos acima está detalhado no documento do SINASE.  

1.6. Eixos estratégicos dos parâmetros socioeducativo

Os 8 eixos estratégicos, apresentados pelo SINASE, indicam como os programas podem no cotidiano de suas práticas
implementar os princípios dos direitos humanos, a partir de um projeto em que seus fundamentos e concepções estão
estabelecidos de modo coerente. Cada um dos eixos fornece indicações concretas de organização dos programas e das
práticas.  Eles estão detalhados no documento do Sinase (item 6.3) e aqui serão apenas listados (na seqüência em que são
apresentados no documento):

1. Suporte institucional e pedagógico 
2. Diversidade étnico-racial, gênero e orientação sexual
3. Educação
4. Esporte, Cultura e Lazer
5. Saúde
6. Abordagem familiar e comunitária
7. Profissionalização/trabalho/previdência
8. Segurança
 
	No item 1 (acima) há indicações específicas para a PSC e LA no documento SINASE; no item 6 há indicações especificas
para a LA; e, nos demais itens a operacionalização das ações são comuns a todas as medidas socioeducativas, apresentada
logo no início do texto referente a cada um dos eixos.
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Palavras finais

Os conteúdos estudados nesta Unidade pretenderam situá-lo quanto às  idéias centrais que devem nortear a ação
socioeducativa no âmbito dos programas de meio aberto. Estas referências teóricas, conceituais de natureza política, ética,
técnica se constituem em marcos centrais para a estruturação, organização e funcionamento das práticas institucionais junto
ao adolescente. 

A implementação e desenvolvimento dessas concepções e estratégias de trabalho nos programas permitem que, ao se
efetivarem, contribuam para o avanço na construção e fortalecimento do SINASE e aperfeiçoamento dessas concepções.

Transformar uma idéia  ou um conjunto delas em práticas é o desafio dos programas de execução de medidas
socioeducativas onde os educadores sociais e os adolescentes são personagens centrais.   
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Palavras iniciais

 		
Com o advento do ECA o adolescente passa a ser visto como sujeito de direitos, cuja proteção integral deve ser garantida em
virtude de sua condição de pessoa em situação peculiar de desenvolvimento. A nova política de assistência social considera o
que dispõe a política de atendimento à criança e ao adolescente prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente,
considerando a vulnerabilidade peculiar do ciclo de vida, bem como aquela decorrente da condição de estar em cumprimento
de medida socioeducativa pela prática de ato infracional. Esta unidade é a oportunidade de abordar a relação SINASE e
SUAS – Sistema Único de Assistência Social – no contexto do SGD.

Você já sabe que:

A política de proteção integral dos direitos da criança e do adolescente consiste em um conjunto articulado de ações
governamentais em suas três esferas e das organizações da sociedade civil. Envolve ações das políticas sociais: básica, de
assistência social, de proteção especial e de garantia de direitos (móduloII);

A política de atendimento socioeducativo está inserida nessa política de proteção integral e compreende o conjunto de
diretrizes, princípios, estruturas, procedimentos e arranjos institucionais voltados para o atendimento ao adolescente autor de
ato infracional;

A Política de Assistência Social inclui os serviços de atenção a esse adolescente (módulo III);

Estes serviços devem funcionar em estreita articulação com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública,
Conselhos Tutelares e outras organizações de Defesa de Direitos, com os demais serviços socioassistenciais e de outras
políticas públicas, no intuito de estruturar uma efetiva rede de proteção social.
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4.2. Interrelações entre SINASE e SUAS

Foi enunciado, anteriormente (módulo II), que o SINASE é um subsistema do Sistema de Garantia de Direitos – SGD e se
comunica, se articula com os demais subsistemas que o compõem.

Nesta perspectiva, o SINASE normatiza, também, a atuação da Assistência Social como constituinte do Sistema de Garantia
de Direitos. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) NORMATIZA OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS voltados
para crianças e adolescentes e suas famílias, incluindo o acompanhamento aos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas.  

Para traçar as conexões entre os dois sistemas, é necessário, inicialmente, compreendermos o que é o SUAS.

A Assistência Social, a partir da Constituição Federal de 1988, passou a integrar o Sistema de Seguridade Social, como
política pública não contributiva, tornando-se um direito do cidadão e dever do Estado. 

Visualize aqui o organograma do Sistema de Seguridade Social

A Política Nacional de Assistência Social está organizada em um sistema descentralizado e participativo denominado Sistema
Único de Assistência Social  (SUAS).

		O reordenamento da concepção e atuação da Assistência Social no conjunto das políticas públicas no Brasil está nos
documentos; Plano Nacional de Assistência Social (PNAS) Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

De acordo com a PNAS (2004) e com a Norma Operacional Básica que normatiza o SUAS (NOB/SUAS - 2005), a assistência
social se organiza em dois níveis, segundo a hierarquia das proteções afiançadas: a proteção social básica – com objetivo de
prevenir situações de risco, por meio de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;
e, possuem para a execução das ações e serviços as unidades físicas denominadas Centro de Referência da Assistência
Social - CRAS; a proteção social especial - voltada para casos de violação de direitos, destinada às famílias e indivíduos que
se encontram em situação de risco pessoal e social, por várias situações. Nesta categoria estão incluídos os adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas pela prática de ato infracional; e, possuem para execução das ações e serviços as
unidades físicas denominadas Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS. 

Sugestão de palestra 
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4.3. Os programas de execução de medidas socioeducativas e o SUAS

	
Com o advento do SUAS observa-se um movimento progressivo no sentido de alojar os programas de execução de medidas
socioeducativas, destinados a adolescentes autores de ato infracional, na rede de assistência social, culminando com a 
Resolução 109, do Conselho Nacional de Assistência Social, que institui a tipificação dos serviços socioassistenciais. 
	
	Nesta tipificação, os serviços de execução das medidas socioeducativas de meio aberto - Liberdade Assistida e de Prestação
de Serviços à Comunidade - se inserem, então, no leque de serviços ofertados pela proteção social especial entre as ações
do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 

O CREAS é uma unidade pública de atendimento especializado da assistência social, referência da Proteção Social Especial
– média complexidade do SUAS. 

No novo modelo socioassistencial, o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa nas modalidades de Liberdade
Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade e suas famílias são definidos como usuários da política de assistência
social, a partir do entendimento que, embora as medidas tenham um caráter sancionatório, de responsabilização do
adolescente, sua execução e sua operacionalização devem se referenciar numa ação educativa, embasada na concepção de
que o adolescente é sujeito de direitos e pessoa em situação peculiar de desenvolvimento que necessita de referência, apoio
e segurança . 

O serviço ofertado pelo CREAS deve realizar o acompanhamento técnico do adolescente em cumprimento de medida (LA ou
PSC) tendo como objetivo a promoção social do adolescente e de sua família. Este acompanhamento deve também oferecer
as orientações ao adolescente e sua família, para a garantia e defesa de seus direitos. 

A execução proposta, no CREAS, das medidas socioeducativas de meio aberto busca atender aos princípios do SINASE,
especialmente quanto aos princípios de:incompletude institucionalmunicipalização do atendimento (unidade anterior desse
módulo)garantia dos direitos fundamentais do adolescente.  (Módulo III)

É importante esclarecer que, embora não exista uma atribuição exclusiva à Assistência Social para a execução das medidas
socioeducativas em meio aberto, é nessa política que se concentra o maior aporte de recursos financeiros à disposição do
governo federal para financiar essas ações, com a exigência que sejam executadas pelo CREAS.

Cabe, também, destacar a existência de programas de atendimento socioeducativo desenvolvidos por entidades que
compõem a rede de garantia de direitos ou inseridos em outras instâncias e/ou políticas do Poder Público. Considerando que
o CREAS não pode ser considerado como espaço exclusivo de proteção social, mas deve interligar seus serviços aos demais
espaços que realizam a garantia dos direitos das populações atendidas, incluindo os adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa e suas famílias, estes devem ter seu acesso garantido aos serviços e garantias ofertados pelo CREAS
e pelo sistema de Proteção social por ele articulado, ainda que o cumprimento da medida ocorra em outro dispositivo.

Uma última consideração:

Os princípios e diretrizes do SUAS e do SINASE não são coincidentes mas não se contradizem: ambos os sistemas buscam
responsabilizar o Estado, a sociedade e a família como participantes de cuidados aos seus membros.ao colocar a
matricialidade sociofamiliar como eixo estruturante e a primazia do Estado na condução da política, o SUAS reconhece a
responsabilidade do Estado em fortalecer a função protetiva da família. a  noção de direitos é o ponto de encontro mais
significativo entre o SUAS e o SINASE. O modelo socioassistencial busca viabilizar direitos e afirma o sujeito como detentor
de direitos. Está é a promoção social visada no SUAS e a promoção do adolescente, no caso, à condição de sujeito de
direitos.  

Você pode conhecer de modo mais detalhado as conexões SUAS/SINASE, consultando o quadro.
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Unidade 4

Palavras finais 

		Você pode concluir, a partir dos conteúdos desenvolvidos nesta unidade, que os serviços de execução das medidas
socioeducativas devem possibilitar as condições de assistência e orientação para o cumprimento da determinação judicial e
para a garantia dos direitos dos adolescentes. Essa orientação deve estar presente nos serviços oferecidos no âmbito do
SUAS, bem como em outras experiências de atendimento em meio aberto que você irá conhecer na próxima unidade.
       A ênfase dada à participação da família deve considerar que a medida socioeducativa é atribuída ao adolescente e o seu
cumprimento significa sua responsabilização (do adolescente). Ou seja, a família não cumpre a medida junto com o
adolescente. Ela é/pode ser uma boa parceira do programa em prol do adolescente. 
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Unidade 6

Palavras iniciais 

	Estes dois temas estiveram o tempo todo presentes na abordagem dos conteúdos das unidades anteriores. O trabalho em
rede é uma exigência  para a efetivação do programa de medida socioeducativa de meio aberto e uma condição necessária
para a sua execução; e, a mobilização social  é a busca de compromisso e responsabilização da coletividade sobre os seus
adolescentes no sentido de viabilizar o objetivo de trabalho com os adolescentes autores de ato infracional que é sua inclusão
e participação social.

Você já sabe que:O ECA e o SINASE estabelecem para a efetivação de uma política de atendimento ao adolescente autor
de ato infracional, particularmente aqueles em cumprimento de medidas socioeducativas de meio aberto, a responsabilização
da comunidade ou território de pertencimento do adolescente(ver Módulo III);A municipalização é a estratégia privilegiada de
responsabilização do Estado – no âmbito local - e da sociedade pelos seus adolescentes difíceis (ver unidade 5 do módulo III
e unidade 3 deste módulo);Os programas de execução de medidas socioeducativas se inscrevem no Sistema de Garantia de
Direitos (ver unidade 6 do módulo II) que se caracteriza por uma rede articulada de políticas públicas e sociais.
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Unidade 6

6.2. O Trabalho em rede 

As instituições que executam a medida socioeducativa precisam estar conectadas e integradas em uma rede de serviços,
programas e projetos por onde o adolescente pode transitar para realizar seus direitos de cidadania: moradia, alimentação,
vestuário, transporte, educação, saúde física, mental e bucal, segurança pessoal, lazer, cultura. Estes projetos, programas e
serviços são aqueles que no território de pertencimento do adolescente (município, distrito federal ou no bairro) referem-se
aos vários sistemas que viabilizam as políticas públicas: Sistema de Educação (SE); Sistema de Saúde (SUS), Sistema Único
de Assistência Social (SUAS) e Sistema de Justiça e Segurança Pública. 
 
	Para que estas conexões ocorram, é necessário que o programa estabeleça parcerias com programas, projetos e serviços
que viabilizem ações do projeto político-pedagógico de atendimento da instituição em LA ou em PSC (ver unidade 5 desse
módulo) e a execução do Plano Individual de Atendimento (PIA, ver módulo VII). Implica, portanto, que o programa de
execução da medida se situe nesta rede e busque agregar novos serviços e programas que se disponibilizem a qualificar o
atendimento ao adolescente, considerando as necessidades e interesses particulares de cada um deles.

Além desses órgãos e instituições públicas e privadas, existem inúmeros outros que podem compor a rede onde o programa
se situa –  nos eixos de defesa e controle de direitos da criança e do adolescente do SGD (ver Unidade 6 do Módulo II),
conselho tutelar (ver Unidade 5 do Módulo II) – e, às quais o adolescente pode pertencer ou frequentar: instituições religiosas,
 empresa onde trabalha, associações culturais, associações politícas,  desportivas, artísticas etc.

Nesta articulação de instituições e parcerias tem papel de destaque a família ou responsável pelo adolescente (ver  Unidade 2
do Módulo I e Unidade 5 do Módulo 7). Essa relevância se dá pelas expectativas sociais colocadas nesse grupo social quanto
ao apoio, cuidados e proteção do adolescente, podendo se constituir em referência para ele e em aliança necessária para o
desenvolvimento e reverberação do trabalho da instituição, no cotidiano da vida do adolescente. A importância da família a
coloca no lugar de parceira do programa e, não em um lugar de submetimento. Vale lembrar, mais uma vez, que quem
cumpre a medida socioeducativa é o adolescente (e, não a família).

A articulação com o sistema de justiça (ver Módulo IV) é condição necessária, considerando que a defensoria (ver Unidade 6
do Módulo IV) é um parceiro importante ao longo do processo de cumprimento da medida pelo adolescente e em suas
intercorrências; e, o poder judiciário além de atribuir a medida, acompanha sua execução (através dos relatórios técnicos eou
audiências) e faz o encerramento da mesma. É na comunicação qualificada com esses atores do SGD que está, também, a
garantia de realização dos direitos de cidadania dos adolescentes autores de ato infracional (ver Unidades II e III do Módulo
VIII).

A peculiaridade da rede no programa de Prestação de Serviço á Comunidade – refere-se a necessidade captação de locais
de prestação de serviços que tenham disponibilidade e atendam as especificações necessárias para garantir as finalidades
educacionais da medida. Isto significa considerar as condições reais dessas instituições para o  acolhimento dos
adolescentes no sentido de evitar que ocorram ou se repitam  experiências de constrangimento, humilhação que obstaculizem
a formação e/ou desenvolvimento da idéia que a inserção social pelo trabalho produtivo é uma alternativa para o presente e o
futuro do adolescente. 

As redes virtuais são importantes conexões do programa com a área da criança e do adolescente no sentido de atualização
constante quanto a informações (estudos, pesquisas) e acontecimentos relevantes e úteis para o trabalho no cotidiano do
programa. Permite uma visão permanentemente atualizada e ampliada dos temas que envolvem os adolescentes com os
quais trabalhamos.
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Unidade 6

6.3. Mobilização social

O protagonismo da sociedade revela-se na participação nos conselhos de defesa e controle de direitos da área da criança e
do adolescente, na participação e fiscalização quanto ao estabelecimento de prioridades de políticas, programas e serviços
na área da criança e do adolescente, na destinação e aplicação das verbas públicas; e, particularmente, na fiscalização dos
programas de atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Esse protagonismo pode ocorrer,
também, ao assumir  como orientador de referência a responsabilidade de acompanhamento de um adolescente durante o
período de cumprimento de sua medida. 

No caso das medidas socioeducativas de meio aberto, em que os adolescentes permanecem em sua comunidade de origem
é particularmente importante que haja uma mentalidade de aceitação e responsabilização sobre os adolescentes.

Essa mobilização é particularmente relevante quando agrega setores da juventude que se propõe a desenvolver um trabalho
com os jovens, com os objetivos de contribuir para a redução das violações dos Direitos Humanos, através da construção da
identidade social dos jovens e do fortalecimento de lideranças locais; quando se propõem a  criar espaços participativos,
fomentando e encorajando o envolvimento dos adolescentes e jovens em associações comunitárias.
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Unidade 6

Palavras finais
 
	A rede social na qual o programa se inclui pode ser permanentemente ampliada e fortalecida no sentido de atender as
demandas específicas e diversificadas dos adolescentes e, também,  no sentido de estabelecer concretamente a
responsabilização coletiva - evitando a culpabilização da família - no âmbito das competências de cada projeto, serviço,
quanto ao atendimento do adolescente em cumprimento da medida socioeducativa. E, a mobilização social atende por um
lado a necessidade de participação social de setores da população e por outro lado leva a ampliação da consciência da
sociedade quanto a produção social do fenômeno do adolescente em conflito com  a lei e a descoberta das inúmeras
possibilidades de contribuir para a inclusão e participação do adolescente em sua comunidade.
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