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RESUMO 

 

O objeto de investigação que norteou o corpus da pesquisa diz respeito à análise da 
atuação técnico-profissional e às ações institucionais no contexto das medidas 
socioeducativas em meio aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à 
Comunidade). O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 
implantado desde 2006 — como uma política de atendimento socioeducativa — prioriza 
a municipalização dos programas socioeducativos em meio aberto (LA e PSC), como 
estratégia para reverter a tendência crescente de internação de adolescentes autores/as 
de ato infracional. Atualmente, conforme definido na Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS) e descrito na Tipificação dos Serviços Socioassistenciais (Resolução 
109/2009), a execução das medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação 
de Serviço à Comunidade é realizada nos Centros de Referência de Assistência Social 
(CREAS); contudo na Mesorregião da Grande Florianópolis (SC), essa realidade não 
acontece. Em Santa Catarina, dos 295 municípios, apenas 98 deles possuem CREAS e, 
na Mesorregião da Grande Florianópolis, dos 22 municípios, apenas oito possuem 
CREAS, totalizando 12 equipamentos com atendimento das medidas socioeducativas em 
meio aberto. O SINASE também prevê na composição da equipe técnica o profissional 
do Serviço Social com conhecimento teórico-prático em relação à especificidade do 
trabalho realizado. Para essa investigação, a metodologia de abordagem qualitativa foi 
dividia em duas etapas nos procedimentos de coleta de dados. Na primeira, abrangeu a 
totalidade dos 22 municípios da mesorregião, buscando conhecer características do 
atendimento socioeducativo em meio aberto e perfil dos assistentes sociais que atuam 
com medidas socioeducativas, utilizado, para tanto, a coleta on line. Na segunda etapa, 
concentrou-se nos sete CREAS, que, à época da coleta de dados (2018), informaram ter 
acompanhamento das medidas de LA e PSC. Foram realizadas visitas institucionais 
combinadas com a realização de entrevistas (individual e coletiva) com as equipes 
profissionais dos serviços. Os resultados sugerem a necessidade de se qualificar a 
prática da execução da medida socioeducativa em meio aberto no contexto dos Sistemas 
municipais e estadual de atendimentos socioeducativo, que, até o momento, não existem 
e sequer foram discutidos no âmbito dos Serviços, quiçá nos Conselhos de Direitos. No 
campo da execução nos Serviços, importante trabalho vem sendo realizado pelas 
equipes técnicas que, muitas vezes, não encontram as condições de trabalho e/ou 
institucionais para bem fazê-lo. Ainda no campo da execução, há necessidade de 
discussão com os operadores do direito tanto em relação ao entendimento das medidas 
e sua aplicação quanto na processualidade jurídica para o cumprimento da medida pelo/a 
adolescente. No campo da gestão, os dados apontam que medidas de LA e PSC têm 
sido cumpridas em CRAS e gestão do poder executivo, pela não existência de CREAS. 
 
Palavras-chave: Adolescente autor de ato infracional. Medida Socioeducativa. Liberdade 
Assistida. Prestação de Serviço à Comunidade. Serviço Social. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto de investigação que norteou o corpus da pesquisa diz respeito à análise 

da atuação técnico-profissional e às ações institucionais no contexto das medidas 

socioeducativas em meio aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à 

Comunidade). 

O cenário da redemocratização vivido no País na década de 1980 criou à época 

uma atmosfera favorável para a retomada e fortalecimento da luta por direitos,1 trazendo 

no rastro dessa mudança conquistas mas também desafios importantes na história da 

infância e juventude, tendo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8069/90, 

de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 1990), como um divisor de águas, em contraposição ao 

Código de Menores, Lei 6.697/79 (BRASIL, 1979). Assim, no plano formal-legal, o ECA 

trouxe nesse paradigma três importantes princípios: 1) todas as crianças e adolescentes 

são sujeitos de direitos; 2) encontram-se em condição peculiar de desenvolvimento e 3) 

devem ser prioridades na formulação, deliberação e fiscalização de políticas públicas que 

assegurem seus direitos fundamentais previstos nos artigos 227 e 228 da Constituição 

Federal de 1988 (CF/88). Sendo assim, ao se referirem a todas as crianças e 

adolescentes, incluem também aqueles que são suspeitos e/ou cometeram atos 

infracionais e que foram historicamente tratados como meros objetos de intervenção.  

A atual Lei Federal 12594/2012, em seu artigo 1o, parágrafo 1o, define que o 

SINASE diz respeito a um 

conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de 
medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, 
distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas 
específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei (BRASIL, 2012).  

Sua operacionalização exige dos sujeitos e instituições que atuam na Política de 

Atendimento Socioeducativa capacidades política e técnica, pautadas em princípios 

éticos constantes nos marcos normativos nacionais (CF/88 e ECA) e internacionais dos 

quais o Brasil é signatário, entre eles: Convenção sobre os Direitos da Criança, Sistema 

Global e Sistema Interamericano dos Direitos Humanos, Regras Mínimas das Nações 

 
1 A luta pelos direitos, a persistência de setores críticos da sociedade brasileira, representados por diferentes 
sujeitos sociais, entre eles as organizações da sociedade civil, conquistaram em lei aquilo que antes 
representava apenas expectativas de direito. 
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para a Administração da Justiça Juvenil (Regras de Beijing), Regras Mínimas das Nações 

Unidas para a Proteção de Jovens Privados de Liberdade. 

Como política de atendimento, o documento político-pedagógico do SINASE 

(BRASIL, 2006) prioriza as medidas socioeducativas em meio aberto (liberdade assistida 

e prestação de serviço à comunidade) em detrimento das medidas em meio fechado 

(semiliberdade e internação).  

Trata-se de estratégia que busca reverter a tendência crescente de internação 
dos adolescentes, bem como confrontar sua eficácia invertida, uma vez que tem 
se constatado que a elevação do rigor das medidas não tem melhorado 
substancialmente a inclusão dos egressos do sistema socioeducativo (BRASIL, 
2006, p. 14). 

Contudo, apesar de visíveis avanços e conquistas na área do atendimento 

socioeducativo destinado ao/à adolescente em conflito com a lei — tendo o ECA como 

divisor de águas — a realidade vivida em relação à política de atendimento (estrutura e 

funcionamento) socioeducativo nas suas diferentes esferas de governo encontra-se 

ainda distante do conjunto de princípios definidos pelos marcos legais. 

Segundo dados do IBGE (2017), dos 295 municípios catarinenses, 55% deles 

possuem alguma modalidade de atendimento socioeducativo destinado ao/à adolescente 

em conflito com a lei. Desses, 60% possuem o Poder Executivo Municipal executando as 

medidas em meio aberto, e 32% tendo o Poder Judiciário como executor dessas medidas, 

o que, nesse caso, significa uma distorção da política pública de atendimento 

socioeducativa, tendo em vista que a prerrogativa constitucional e infraconstitucional é 

do Poder Executivo Municipal (meio aberto) e Estadual (meio fechado). Ainda segundo 

IBGE (2017), quanto menores os municípios, menos os poderes executivos têm 

assumido sua responsabilidade na oferta de programas de atendimento socioeducativo 

em meio aberto; o contrário acontece com municípios de maior porte. 

Mesmo após a implantação do ECA, e posteriormente do SINASE, a execução 

dos programas de atendimento socioeducativo no Brasil ainda é permeada de grande 

fragilização. No que se refere às práticas técnico-profissionais na execução desses 

programas de medidas socioeducativas, em especial as de liberdade assistida e 

prestação de serviço à comunidade, elas são permeadas de limites e desafios no 

cotidiano do fazer profissional frente à realidade cristalizada, tanto no campo interno dos 
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serviços/programas quanto nas relações sociopolíticas, em especial nos espaços 

coletivos de controle social democrático. 

Com vistas à concretização de uma prática socioeducativa sustentável e 

garantista, o SINASE traz em suas “dimensões básicas do atendimento socioeducativo” 

(BRASIL, 2006, p. 49) a necessidade de acompanhamento técnico que tenha 

“conhecimento específico da área de atuação profissional e, sobretudo, conhecimento 

teórico prático em relação à especificidade do trabalho desenvolvido” (Idem, p. 53). 

Nesse sentido, os programas de atendimento socioeducativo são espaços de atuação 

profissional da/o assistente social. Yazbek (2001) expressa com absoluta clareza a 

importância, a necessidade e a responsabilidade do Serviço Social, juntamente com 

outras área de conhecimento técnico-profissional, nos seus diferentes campos de 

atuação, incluindo nessa reflexão os programas/serviços que executam medidas 

socioeducativas, pois  

[...] não há rupturas no cotidiano sem resistência, sem enfrentamentos e que a 
intervenção do assistente social circunscreve um terreno de disputa, e aí está o 
desafio de sair de nossa lentidão, de construir, reinventar mediações capazes de 
articular a vida social das classes subalternas com o mundo público dos direitos 
de cidadania” (Yazbek, 2001, p. 39). 

Por fim, cabe sinalizar que a temática/objeto proposta nesta pesquisa 

acompanha a trajetória de estudos e militância política da pesquisadora-coordenadora, 

na promoção, proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, em 

especial os/as adolescentes suspeitos/as e/ou autores de ato infracional, tendo em vista, 

entre outros motivos, ter feito parte da equipe técnica, na qualidade de sistematizadora 

geral, da elaboração do documento político-pedagógico denominado Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo (SINASE) (BRASIL, 2006). 

Os resultados da pesquisa apresentados neste relatório se somam ao debate 

teórico, político e operativo visando à melhoria das ações já pactuadas nos marcos 

normativos e regulatórios vigentes, além de contribuir no debate acadêmico do Serviço 

Social, tão necessário à formação qualificada de estudantes e professores. 

 

  



11 

2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar o fazer técnico-profissional, em especial da/o assistente social, em relação 

às medidas socioeducativas em meio aberto, bem como o funcionamento desses 

programas/serviços, e se eles têm cumprido o que está previsto nos conjunto 

normativo e regulatório da Política de Atendimento Socioeducativa, que prevê a 

garantia dos direitos fundamentais dos/as adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 OB1: mapear os locais e equipamentos disponibilizados pelos municípios para o 

cumprimento da medida socioeducativa de LA e PSC por adolescentes. 

 

 OB2: conhecer o perfil profissional dos assistentes sociais que trabalham nos 

serviços (programas) de execução de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviço à Comunidade. 

 

 OB3: analisar o funcionamento dos programas/serviços de 

acompanhamento/execução dos/as adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de LA e PSC entre 2012 e 2018. 

 

 OB4: conhecer a metodologia de trabalho técnico-social, com destaque para os/as 

assistentes sociais nos programas/serviços de medidas socioeducativas em meio aberto; 

e a participação sociopolítica, do/a assistente social, nos espaços de controle social. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 BASE DE ESTUDO 

 

Bruyne, Herman e Schoutheete (1991, p. 35) afirmam que a prática da pesquisa 

articula explícita ou implicitamente quatro polos metodológicos “que determinam o 

espaço no qual a pesquisa se apresenta num campo de forças”: o epistemológico — que 

faz a vigilância crítica e a garantia da objetivação; o teórico — que formula o objeto 

científico a partir do quadro teórico de referência; o morfológico — que dá estruturação e 

formação ao objeto científico; e o técnico — que controla a coleta de dados. Além disso, 

o processo de amadurecimento na pesquisa vai sendo construído à medida que vamos 

fazendo e refazendo as reflexões e vamos problematizando a partir de teorias que nos 

permitam conhecer mais profundamente nosso objeto de pesquisa. 

Nessa perspectiva, a abordagem qualitativa foi a base de estudo desta pesquisa, 

muito embora os dados quantitativos (primários e secundários) tenham contribuído na 

construção da análise do objeto de pesquisa. Dessa forma, está implícito que intensidade 

e extensão ou qualidade e quantidade são importantes e complementares, pois são faces 

diferenciadas do mesmo fenômeno (DEMO, 2001). 

Na pesquisa qualitativa, a informação se refere àquela interpretada e que lida 

com o sujeito-objeto (DEMO, 2001; MARTINELLI, 1999), pois buscamos um dado 

qualitativamente construído, obtido por meio de diálogo inteligente e crítico entre sujeitos, 

no qual o protagonismo comparece nos dois lados. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO E COLETA DE DADOS 

 

a) Tipologia da pesquisa: quanto à natureza e objetivos 

 

Quanto à natureza das fontes utilizadas (fontes primárias), optamos pela 

combinação da pesquisa documental e pesquisa de campo; sendo que, na primeira, 

centramos a análise em documentos institucionais dos programas/serviços: regimentos 

internos, projeto pedagógico. Na segunda, foi feita a coleta de dados “nas condições 

naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente observados 

(SEVERINO, 2007, p. 124)”. Ainda segundo o autor,  
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[...] em ciência, documento é todo objeto (livro, jornal, foto, vídeo [...] que se torna 
suporte material [...] de uma informação [...] que nele é fixada mediante técnicas 
especiais. Nessa condição, transforma-se em fonte durável de informação sobre 
os fenômenos pesquisados (SEVERINO, 2007, p. 124). 

Em relação aos objetivos, a pesquisa se enquadrou na forma exploratória, pois 

“[...] busca apenas levantar informações [...] sobre determinado objeto, delimitando um 

campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto (Idem, p. 

124)”. 

 

b) Recorte temporal 

 

Em janeiro de 2012, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE) tornou-se a Lei Federal 12.594, que passou a dispor sobre como legalmente 

deve funcionar o atendimento ao/à adolescente suspeito/a e/ou autor/a de ato infracional 

submetido/a a medida socioeducativa no Brasil. Assim, a partir desse marco histórico, 

delimitamos o recorte temporal de análise, sobretudo no que se refere aos dados 

quantitativos referentes aos/às adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 

em meio aberto.  

 

c) Cenário e universo da pesquisa 

 

Para alcançarmos os objetivos da pesquisa, ela foi dividida em duas grandes 

etapas. Na primeira etapa, de enfoque quantitativo, trabalhou-se com informações dos 

22 municípios que integram a Mesorregião da Grande Florianópolis (Quadro 1). O estado 

de Santa Catarina, está dividido, segundo a Federação Catarinense de Municípios 

(FECAM), em seis mesorregiões: Grande Florianópolis, Serrana,2 Norte Catarinense,3 

 
2 Municípios: Abdon Batista; Brunópolis; Campos Novos; Celso Ramos; Monte Carlo; Vargem; Zortéa; Anita 
Garibaldi; Bocaina do Sul; Bom Jardim da Serra; Bom Retiro; Campo Belo do Sul; Capão Alto; Cerro Negro; 
Correia Pinto; Lages; Otacílio Costa; Painel; Palmeira; Ponte Alta; Rio Rufino; São Joaquim; São José do Cerrito; 
Urubici; Urupema; Curitibanos; Frei Rogério; Ponte Alta do Norte; São Cristóvão do Sul; Santa Cecília. 
3 Municípios: Bela Vista do Toldo; Canoinhas; Irineópolis; Itaiópolis; Mafra; Major Vieira; Monte Castelo; 
Papanduva; Porto União; Três Barras; Araquari; Balneário Barra do Sul; Campo Alegre; Garuva; Itapoá; Joinville; 
Rio Negrinho; São Bento do Sul; São Francisco do Sul; Barra Velha; Corupá; Guaramirim; Jaraguá do Sul; 
Massaranduba; São João do Itaperiú; Schroeder; 
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Oeste Catarinense,4 Sul Catarinense5 e Vale do Itajaí.6  

Para a definição do cenário de estudo e pesquisa da Mesorregião da Grande 

Florianópolis, levamos em consideração três aspectos importantes: 1) do total de 

municípios pesquisados, 14 (64%) possuem populações de até 20.000 habitantes, sendo 

considerados municípios de Porte Pequeno. São poucos os estudos e pesquisas que 

trazem olhar detalhado para análise de municípios pequenos, tendo eles, também, 

desenho de gestão e lócus de demandas com particularidades significativas, revelando 

desafios importantes, sobretudo na organização e gestão administrativa de serviços, 

programas e políticas públicas; 2) temos, nessa mesorregião, municípios de diferentes 

portes: Porte I (14); Porte II (4), Porte Médio (1), e Grande Porte (3), o que possibilitou 

maior compreensão dos achados empíricos (Quadro 2); 3) Não tivemos (ainda no período 

de elaboração do projeto) apoio financeiro para a pesquisa, além da estudante de 

extensão que, na condição de estagiária, assumiu tarefas na pesquisa, assegurada pelo 

tripé do ensino superior: ensino, pesquisa e extensão. 

Na segunda etapa, de enfoque qualitativo nos concentramos nos sete 

municípios que tinham, na época da coleta de dados, CREAS implantados e, com 

execução das medidas em meio aberto (Liberdade Assistida e/ou Prestação de Serviço 

à Comunidade), sendo executadas nesses equipamentos da assistência social (Quadro 

2). Aqui cabe uma explicação inicial. Muito embora, no primeiro semestre de 2018, 

período de coleta de dados da pesquisa, tivéssemos oito CREAS na Grande 

Florianópolis, Santo Amaro da Imperatriz não participou da coleta da segunda etapa 

qualitativa da pesquisa. No período da 1a fase da coleta de dados, quando buscamos 

informações sobre existência ou não de CREAS na Grande Florianópolis, as informações 

 
4 Municípios: Abelardo Luz; Bom Jesus; Entre Rios; Faxinal dos Guedes; Ipuaçu; Lajeado Grande; Marema; Ouro 
Verde; Passos Maia; Ponte Serrada; São Domingos; Vargeão; Xanxerê; Xaxim; Arroio Trinta; Caçador; Calmon; 
Fraiburgo; Ibiam; Iomerê; Lebon Régis; Macieira; Matos Costa; Pinheiro Preto; Rio das Antas; Salto Veloso; 
Timbó Grande; Videira; Alto Bela Vista; Arabutã; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; Lindóia do Sul; 
Paial; Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara; Xavantina. 
5 Municípios: Araranguá; Balneário Arroio do Silva; Balneário Gaivota; Ermo; Jacinto Machado; Maracajá; 
Meleiro; Morro Grande; Passo de Torres; Praia Grande; Santa Rosa do Sul; São João do Sul; Sombrio; Timbé 
do Sul; Turvo; Cocal do Sul; Balneário Rincão; Criciúma; Forquilhinha; Içara; Lauro Muller; Morro da Fumaça; 
Nova Veneza; Orleans; Siderópolis; Treviso; Urussanga; Armazém; Braço do Norte; Capivari de Baixo; Gravatal; 
Grão-Pará; Imaruí; Imbituba; Jaguaruna; Laguna; Pedras Grandes; Rio Fortuna; Sangão; Santa Rosa de Lima; 
São Ludgero; São Martinho; Treze de Maio; Tubarão 
6 Municípios: Apiúna; Ascurra; Benedito Novo; Blumenau; Botuverá; Brusque; Doutor Pedrinho; Gaspar; 
Guabiruba; Indaial; Pomerode; Rio dos Cedros; Rodeio; Timbó; Balneário Piçarras; Bombinhas; Camboriú; Ilhota; 
Itajaí; Itapema; Luiz Alves; Navegantes; Penha; Porto Belo; Agrolândia; Agronômica; Atalanta; Aurora; Braço do 
Trombudo; Chapadão do Lageado; Dona Emma; Ibirama; Imbuia; Ituporanga; José Boiteux; Laurentino; Lontras; 
Mirim Doce; Petrolândia; Pouso Redondo; Presidente Getúlio; Presidente Nereu; Rio do Campo; Rio do Oeste; 
Rio do Sul; Salete; Santa Terezinha; Taió; Trombudo Central; Vidal Ramos; Vitor Meireles; Witmarsum. 
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foram muito desencontradas por parte do município. Várias foram as ligações em 

diferentes dias e com diferentes pessoas do município, e não obtivemos respostas claras 

sobre o funcionamento do CREAS e/ou das medidas em meio aberto. Posteriormente, 

com o acesso ao banco Censo Suas, chegamos aos dados sobre Santo Amaro da 

Imperatriz. Assim, em alguns momentos dos resultados desta pesquisa apresentaremos 

dados desse município, principalmente quando forem dados secundários extraídos do 

Censo Suas. Quando se referirem a coleta qualitativa no CREAS e socialização dos 

resultados a partir das entrevistas realizadas em março de 2018, o município não foi 

incluído no processo. 

 
Quadro 1 — Municípios catarinenses: Mesorregião da Grande Florianópolis 
MESORREGIÃO MUNICÍPIOS 

GRANDE 
FLORIANÓPOLIS 

Águas Mornas; Alfredo Wagner; Angelina; Anitápolis; Antônio Carlos; Biguaçu; 
Canelinha; Florianópolis; Garopaba; Governador Celso Ramos; Leoberto Leal; Major 
Gercino; Nova Trento; Palhoça; Paulo Lopes; Rancho Queimado; Santo Amaro da 
Imperatriz; São Bonifácio; São João Batista; São José; São Pedro de Alcântara; Tijucas. 

PORTE POPULAÇÃO TOTAL  

Pequeno Porte I * 

População de até 20.001 habitantes 14 municípios 
Águas Mornas 6.206 
Alfredo Wagner 9.905 
Angelina 4.998 
Anitápolis 3.251 
Antônio Carlos 8.223 
Governador Celso Ramos 14.087 
Leoberto Leal 3.179 
Major Gercino 3.416 
Nova Trento  13.861 
Canelinha 11.781 
Paulo Lopes 7.282 
Rancho Queimado 2.860 
São Bonifácio 2.922 
São Pedro de Alcântara 5.488 

Pequeno Porte II** 

População de 20.001 até 50 mil habitantes 4 municípios 
Garopaba 21.573 
Santo Amaro da Imperatriz 22.266 
São João Batista 33.897 
Tijucas 36.170 

Médio Porte 
População de 50.001 a 100 mil habitantes 1 município 
Biguaçu 65.528 

Grande Porte 

População de 100.001 a 900 mil habitantes  3 municípios 
Florianópolis 477.798 
Palhoça 161.395 
São José 236.029 

TOTAL 22 municípios 
Fonte: FECAM (2018); <https://cidades.ibge.gov.br>/ e < http://www.granfpolis.org.br/index/municipios-

associados/codMapaItem/42703> (Elaboração própria). A classificação da FECAM e da Assistência Social divergem 
apenas nos municípios de PPI: Garopaba e Santo Amaro da Imperatriz; PPII: São João Batista e Tijucas; os demais: 

PM e GP, são iguais. 
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Quadro 2 – Municípios com CREAS implantados e MSE sendo executadas (2018) 
PORTE POPULAÇÃO TOTAL 

Pequeno Porte II 

População de 20.001 até 50 mil habitantes 04 municípios 
Garopaba7 21.573 

São João Batista 33.897 
Tijucas 36.170 

Santo Amaro da Imperatriz 22.266 

Médio Porte 
População de 50.001 a 100 mil habitantes 01 município 

Biguaçu 65.528 

Grande Porte 

População de 100.001 a 900 mil habitantes 03 municípios 
Florianópolis 477.798 

Palhoça 161.395 
São José 236.029 

TOTAL 22 municípios 
Fonte: FECAM (2018); <https://cidades.ibge.gov.br/> e <http://www.granfpolis.org.br/index/municipios-

associados/codMapaItem/42703>. (Elaboração própria). 

 
d) Participantes da pesquisa 

 

Na primeira etapa da coleta de dados, a pesquisa foi realizada com as/os 

assistentes sociais que trabalhavam nos municípios da Grande Florianópolis na 

execução das medidas socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de 

serviço à Comunidade (PSC). Nessa etapa tivemos 21 respondentes, e os resultados 

serão apresentados mais à frente na seção 5.1 deste relatório global. 

O preenchimento do questionário on line (Apêndice B) foi encaminhado a todos 

os 22 municípios. Muito embora para essa coleta tenham sido feitas a atualização 

cadastral dos municípios, enviada correspondência por e-mail, realizados diversos 

contatos telefônicos, nem todos os municípios responderam ao formulário. Em muitos 

momentos desse contato preliminar para obtenção dos dados cadastrais, identificamos 

ausência de informações pelos profissionais das secretarias sobre a existência neles, ou 

não, de atendimento e/ou execução de medidas socioeducativas em meio aberto. Isso 

tornou o trabalho mais difícil e moroso.  

Os municípios de Governador Celso Ramos, Anitápolis, Angelina e Canelinha, 

todos de Porte Pequeno I, não responderam (28,5%). Nos demais Portes (Porte Pequeno 

II, Médio e Grande Porte), ao menos um assistente social de cada município aderiu a 

essa etapa da pesquisa, totalizando 82% dos municípios participantes. Essa etapa da 

pesquisa considerou informações sobre o perfil do/a assistente social e questões sobre 

 
7 Conforme descrito, a referência na classificação dos portes dos municípios segue a definição dada da 
FECAM. Sendo assim, nos documentos da Assistência Social e do Censo Suas Garopaba é considerado 
município de Porte I; já, para a FECAM, é considerado de Porte II. 
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a execução da medida socioeducativa em meio aberto realizada nesses municípios. 

Também nessa etapa da pesquisa também foram identificados os CREAS implantados e 

em funcionamento, tendo em vista que esses equipamentos integrariam a segunda etapa 

da pesquisa (Quadro 3). 

Na segunda etapa da coleta de dados, nos concentramos nos profissionais e 

equipamentos CREAS que tinham Serviço de Proteção Social ao Adolescente em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de 

Serviço à Comunidade (PSC) implantados e/ou medidas em meio aberto, sendo 

executadas pelos equipamentos CREAS. Também priorizamos a coleta qualitativa por 

meio da entrevista individual e em grupo com técnicos que acompanhavam adolescentes 

em LA e PSC nesses equipamentos. Assim, nessa fase, foram realizadas visitas 

institucionais (Apêndice D) aos sete CREAS e entrevistas com roteiro semiestruturado a 

18 técnicos/as (Apêndice C), mediante esclarecimento e posterior consentimento 

assinado no Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) pelos envolvidos 

diretamente na pesquisa (Apêndice A). 

 
Quadro 3 – Perfil dos participantes da 2a etapa da coleta de dados — entrevista 

individual 
Municípios Formação/Cargo Idade 

Instituição de 
formação 

Ano de 
formação 

Quanto tempo de 
trabalho em CREAS 

Palhoça 

Assistente Social 39 anos UNISUL - 2014 
Pedagoga e 

Coordenadora 
39 anos - 2003 2012 e  

2018 na coordenação 
Assistente social 51 anos - - 2002 

Florianópolis 
Assistente Social e 

Coordenadora 
- UFSC 2004 2008 

dúvida 

Garopaba 

Assistente Social e 
Coordenadora 

- - - (2017)1 ano 
coordenadora 

Psicopedagoga - - - 2014 
Psicóloga - - - 2017 

Assistente Social e 
Secretária de 
Assistência 

- UFSC 2007 2012 

Tijucas 
Pedagoga e 

Coordenadora 
53 anos UNIVALI 1993 2009 

Assistente Social 36 anos UFSC 2016 2017 
São João 

Batista 
Advogada e 

Coordenadora 
35 anos UNIVALI 2007 2015 

São José 

Psicóloga 39 anos CESUSC - 2016 
     

Assistente Social 37 anos UFSC 2003 2016 
Assistente Social - UFSC 2000 2016 

Psicóloga 35 anos ESTÁCIO DE 
SÁ 

2014 2018 

Psicóloga 36 anos UFSC 2004 2015 
Biguaçu Assistente Social 29 anos UFSC 2016 2016 

Fonte: Banco de Dados (2017–2018).  
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Em relação ainda à segunda fase da coleta de dados — fase qualitativa — segue 

abaixo o período das entrevistas (Quadro 4). 

 
Quadro 4 — Data das entrevistas dos CREAS da Grande Florianópolis 

Município 
Data em que a entrevista foi 

realizada 
Palhoça 13 de abril de 2018 

Florianópolis 16 de abril de 2018 
Garopaba 23 de abril de 2018 

Tijucas 25 de abril de 2018 
São João Batista 25 de abril de 2018 

São José 7 de maio de 2018 
Biguaçu 29 de agosto de 2018 

Fonte: Banco de Dados (2017–2018). 
 

As entrevistas foram realizadas nas sedes dos CREAS de cada município, em 

uma sala reservada para que fosse preservado o sigilo do conteúdo. Para todas elas, foi 

apresentado o roteiro de entrevista semiestruturada (Apêndice C), dividido em cinco 

blocos. No primeiro, houve a identificação dos/as entrevistados/as e da instituição; no 

segundo, os aspectos conceituais sobre o/a adolescente, o ato infracional e a medida 

socioeducativa; no terceiro trabalharam-se os aspectos teórico-metodológicos e ético-

políticos da assistente social; no quarto falamos sobre a metodologia do atendimento e, 

no quinto e último bloco, tratou-se dos aspectos técnico-operativos do exercício 

profissional na medida socioeducativa, contendo ao todo 28 perguntas. Foram levados 

também materiais para anotações e aparelho para gravar as entrevistas (todas com 

expressa autorização de gravação). Elas duraram em média uma hora e meia, totalizando 

11 horas e 20 minutos, gerando 232 páginas de transcrições. A coleta de dados e 

realização das entrevistas semiestruturadas compreenderam o período entre 13 de abril 

e 29 de agosto (Quadro 5).  

 
Quadro 5 — Informações sobre a pesquisa 

Município Técnicos Duração da entrevista 
Quantidade de Páginas 

de transcrição 
Biguaçu 1 1 hora 18 páginas 

Florianópolis 1 1 hora e 30 minutos 42 páginas 
Garopaba 4 1 hora e 44 minutos 36 páginas 
Palhoça 3 1 hora e 5 minutos 23 páginas 

São João Batista 1 47 minutos 24 páginas 

São José 
5 

2 horas e 56 minutos 52 páginas 
1 

Tijucas 
1  55 minutos 19 páginas 
1 49 minutos 18 páginas 

TOTAL 18 11 hora e 20 minutos 232 páginas 
Fonte: Banco de Dados (2017–2018). 
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e) Técnicas de pesquisa, segundo objetivos específicos da pesquisa 
 

Quanto aos procedimentos operacionais que serviram de mediação prática para 

a realização da pesquisa, adotamos diferentes técnicas para a coleta de dados primários 

e secundários (Quadro 6). 

 
Quadro 6 – Municípios da Grande Florianópolis com CREAS (2018) 

Município Endereço completo 
Nome do 
CREAS 

Data de 
implantaç
ão CREAS 

Equipe Técnica 

Biguaçu 

Endereço: Rua Francisco Petry, 146 –
Centro CEP 88.160-158 
E-mail: <creas@bigua.sc.gov.br> 
Fone: 3243-7390  

CREAS 
Unidade 1 

04/04/2011 5 assistentes 
Sociais 
4 psicólogos 
1 advogado 
 

Rua Domingos Coelho, 18, Bairro João 
Rosa – CEP:88.160-308 
E-mail: <gestaocreas2.pmb@gmail.com>  
Fone: 3094-4128 (ramal: 2951) 

CREAS 
Unidade 2 

16/10/2018 3 assistentes 
sociais 
2 psicólogos 

Garopaba 

Rua GRP 010, 46, Centro –  
CEP: 88.495-000.  
E-mail: <creas@garopaba.sc.gov.br> 
Fone: 3254-8162 ramal: 218 

CREAS 20/12/2010 

4 assistentes 
sociais 
2 psicólogos 
3 advogados 

Florianópolis 

Rua: Rui Barbosa, 677 
Bairro Agronômica - CEP: 88.025-301. 
E-mail: <creas.ilha@pmf.sc.gov.br> 
Fone: 3216-5241 

CREAS -
Ilha 

01/03/2009 29 assistentes 
sociais 
29 psicólogos 

Rua: Arnoldo Cândido Raulino, 183 
Bairro: Estreito – CEP: 88.070-710 
E-mail: <creascontinenteflp@gmail.com> 
Fone: 3348-0896  

CREAS -
Continente 

15/12/2010 10 assistentes 
sociais 
7 psicólogos 

Palhoça 

Avenida Barão do Rio Branco, S/N.: Centro 
– CEP: 88.130-101 
E-mail: <creasph@gmail.com> 
Fone: 3242-4509 

CREAS 24/04/2006 22 assistentes 
sociais 
16 psicólogos 
9 pedagogos 
1 advogado 

Rua Lisanto, s/n. Bairro: Jardim das 
Palmeiras - CEP: 88.130-790 
E-mail: <gerencia.creas.brejaru@gmail.com> 
Fone:3344-3136 

CREAS 
Brejarú 

29/06/2016 6 assistentes 
sociais 
6 psicólogos 
1 pedagogo 
1 advogado 

São João 
Batista 

Rua: Augusto Paulo Durkop, 43. 
Centro - CEP: 88.240-000 
E-mail: <creas@sjbtatista.sc.gov.br> 
Fone: 3265-5222 

CREAS 01/06/2010 

8 assistentes sociais 
5 advogados 
1 psicólogo 
1 pedagogo 

São José 

Rodovia Br 101, Km 202, 3697. Bairro 
Barreiros - CEP: 88.115-100 
E-mail: <planejamentosas.pmsj@gmail.com> 
Fone: 3281-6754 

CREAS 
Barreiros 

01/03/2007 

10 assistentes 
sociais 
9 psicólogos 

Tijucas 

Rua José Joaquim Santana, 36. Bairro 
Universitário - CEP: 88.200-000 
E-mail: <creas@tijucas.sc.gov.br> 
Fone: 3263-5756 

CREAS 11/09/2009 

1 psicólogo 
2 assistentes 
sociais 
1 pedagogo 

Santo Amaro 
da Imperatriz 

Rua Teresa Cristina, 181. Centro - CEP: 
88.140-000 
E-mail: <smas@santoamaro.sc.gov.gov.br> 
Fone: 3245-4362 

CREAS 09/11/2015 

2 assistentes 
sociais 
1 psicólogo 

Fonte: BRASIL (2020).  
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f) Técnicas de pesquisa, segundo objetivos específicos da pesquisa 

 

Quanto aos procedimentos operacionais que serviram de mediação prática para 

a realização da pesquisa, adotamos diferentes técnicas para a coleta de dados primários 

e secundários (Quadro 7). 

 
Quadro 7 – Técnicas e sujeitos da pesquisa a partir dos objetivos da pesquisa 

OB1: mapear os locais e equipamentos disponibilizados pelos municípios para o cumprimento da medida 
socioeducativa de LA e PSC por adolescentes. 

Técnica de pesquisa Sujeitos da pesquisa 

 Consultas aos sites institucionais dos municípios 
 Contatos telefônicos nos municípios 
 Consulta ao CadSUAS para obtenção de dados cadastrais e gerenciais 

Não se aplica. 

•OB2: conhecer o perfil profissional dos assistentes sociais que trabalham nos serviços (programas) de execução 
de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade. 

Técnica de pesquisa Sujeitos da pesquisa 
 Questionário on-line, por meio da plataforma do Google Formulário, 

aplicado aos 22 municípios da Grande Florianópolis. 
 21 assistentes sociais 

respondentes 
OB3: identificar o quantitativo de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (LA e 
PSC) em 2012 e 2018 nos municípios com CREAS. 

Técnica de pesquisa Sujeitos da pesquisa 
 Consulta aos dados Censo Suas (consulta externa) disponível no site 

institucional do MDS. 
Não se aplica. 

OB4: Conhecer a metodologia de trabalho técnico-social, com destaque para os/as assistentes sociais nos 
programas/serviços de medidas socioeducativas em meio aberto e e a participação sociopolítica do/ assistente 
social nos espaços de controle social. 

Técnica de pesquisa Sujeitos da pesquisa 
a) Entrevista semiestruturada: foram realizadas a partir de um roteiro com 
perguntas norteadoras abertas com profissionais da equipe técnica, para 
conhecer o cotidiano das práticas no acompanhamento aos adolescentes em 
medida socioeducativa de LA e PSC. Em alguns municípios— Garopaba, São 
José, Palhoça — a entrevista foi coletiva, em formato de conversa, sendo 
gravada, transcrita e sistematizada a partir de um quadro de análise de 
entrevistas.  
 

b) Roda de conversa: em alguns equipamentos realizamos um diálogo 
ampliado com a equipe técnica num primeiro momento e, no segundo, a 
entrevista com os técnicos do Serviço Social, a partir do roteiro de entrevista 
semiestruturada. 

 

c) Visita técnica institucional: as entrevistas e visitas foram realizadas entre 
março e julho de 2018. 
 

d) Coleta e sistematização de dados do Censo Suas8 sobre os Serviços de 
LA e PSC nos CREAS. Esses dados foram disponibilizados pelos 7 
coordenadores do CREAS, tendo em vista as informações prestadas pelos 
Coordenadores do CREAS, considerando-se as informações prestadas estão 
disponíveis somente aos gestores públicos da Política de Assistência Social. 

7 CREAS 
17 participantes das equipes 
técnicas:  

 9 assistentes sociais 
 4 psicólogas 
 1 advogada 
 2 pedagogas 
 1 psicopedagoga 

Desses participantes, 5 
acumulavam a função de 
coordenação do CREAS, e uma 
participante era Secretária de 
Assistência Social do município 
(Quadro 4). 

Fonte: Coleta de dados NECAD (2018). 

 
8 O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) realiza anualmente o Censo Suas, no qual reúne as informações de 
todos os municípios brasileiros sobre as ações realizadas no âmbito da Política de Assistência Social. Esses dados 
são obtidos por questionários preenchidos pelos municípios com informações referentes à infraestrutura, metodologia 
e serviços prestados pela assistência social. Esses dados ficam na posse da Vigilância Socioassistencial e servem 
para monitoramento e avaliação dos serviços e como ferramenta de gestão pública da política. Nem todos os dados 
fornecidos pelos municípios são disponibilizados no Censo Suas ao público em geral. A partir da articulação com os 
Coordenadores dos CREAS, foram cedidas as respostas que constam no questionário Censo Suas, referentes ao ano 
de 2017, preenchido por cada equipamento (nesse caso, o CREAS).  
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g) Aspectos éticos da pesquisa 

 

Quanto aos procedimentos éticos, entendemos que a ética é mais do que uma 

questão de sigilo, é parte importante de uma pesquisa e deve ser considerada desde o 

princípio da construção do projeto. Assim, os princípios da ética em pesquisa serviram 

como orientador na condução do processo da pesquisa desde a construção do corpus 

até sua operacionalização. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa de 

Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina (CEPSH/UFSC), por se 

tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos, tendo inicialmente seu registro na 

base de dados da UFSC, o Sistema Integrado de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa 

e de Extensão (SIGPEX), sob o número de inscrição 201706432, parecer do 

CEPSH/UFSC 2.398.787 e o CAAE 72877017.2.0000.0121 

Assim sendo, a realização da pesquisa, em todas as etapas, respeitou todas as 

determinações contidas na Resolução do CONEP 510/2016. As entrevistas e 

questionários foram realizados mediante o esclarecimento e posterior Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) assinado pelos envolvidos diretamente na 

pesquisa (Apêndice A). 

 

g) Parceria e/ou apoio institucional para a pesquisa  

 

Em 2017 buscamos o apoio institucional da FECAM e, em outubro do mesmo 

ano, participamos da reunião, na sede da FECAM, da área da Assistência Social. 

Estavam presentes gestores municipais e técnicos representando os municípios da 

Grande Florianópolis, com pessoas de referências desses municípios: Antônio Carlos, 

Paulo Lopes, Santo Amaro da Imperatriz, Biguaçu, Rancho Queimado, Anitápolis, São 

Pedro de Alcântara, Angelina, Alfredo Wagner, Florianópolis e Garopaba. Nessa reunião 

foi socializada a pesquisa, com apoio da FECAM, e sua forma de abordagem 

(metodológica), foram entregues aos representantes dos municípios a documentação 

com resumo executivo, modelo de questionário online a ser aplicado, roteiro de entrevista 

com a/o assistente social e Termo de Compromisso Livre e Esclarecido. Explicitou-se a 

importância da pesquisa e solicitou-se contato dos representantes para que apoiassem 

e incentivassem a participação dos profissionais de serviço social e contribuíssem para 

o andamento da pesquisa. (Anexo 1).   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre os objetivos da pesquisa, buscamos conhecer o perfil profissional dos 

assistentes sociais que trabalham nos serviços (programas) de execução de medidas 

socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade nos 

municípios que integram a Grande Florianópolis. Assim sendo, os dados a seguir 

sugerem características importantes dos profissionais que atuam em medida 

socioeducativa. Conforme sinalizado na seção metodologia, dos 22 municípios que 

integram a Mesorregião da Grande Florianópolis (MGF), 64% são de Porte Pequeno I, 

tendo até 20.000 habitantes.  

 

4.1 PERFIL DAS/OS ASSISTENTES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NA GRANDE FLORIANÓPOLIS 

 

Dos 21 respondentes ao formulário, 20 (95%) são do sexo feminino, e apenas 

um, do sexo masculino, que estava no período da pesquisa trabalhando em um município 

de Porte Pequeno I. A maioria (90%) se autodeclararam brancos. Em relação ao vínculo 

religioso, 71,4% (15) e, deste total, 73,3% (11) se declararam católicos. Ao considerar o 

porte dos municípios nos quais os assistentes sociais trabalhavam, daqueles que 

declararam vínculo religioso, 47% eram de municípios de Porte Pequeno I (Tabela 1 e 

Gráfico 1). 

 
Tabela 1 – Assistentes Sociais e vínculo religioso – Grande Florianópolis 

Religião GP PI PII PM 
Total 
Geral 

Católica 2 4 4  10 
Católica e Espírita 1    1 
Espírita 1    1 
Evangélica  1   1 
Luterana  1   1 
Umbanda  1   1 
Não têm 2 3  1 6 
Total Geral 6 10  4 1 21 

Fonte: Coleta de dados NECAD (2018). 
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Gráfico 1 – Assistentes sociais da Grande Florianópolis e vínculo religioso (2018) 

 
Fonte: Coleta de dados NECAD (2018). 

 
 

Em relação à instituição em que concluiu a graduação em Serviço Social, 

escolarização e/ou qualificação dos profissionais de Serviço Social, 14 (67%) dos/as 

assistentes sociais concluíram seus estudos em universidades públicas e, das privadas, 

apenas um/a assistente social afirmou ter concluído a graduação em universidade de 

ensino a distância (EaD) (Gráfico 2). 

 
 
Gráfico 2 – Assistentes sociais e Instituição de Ensino Superior (2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Coleta de dados NECAD (2018). 
 
 

Em relação ao tempo de formado/a, dos 21 respondentes, 8 assistentes sociais 

possuem até 6 anos de formado/a; 5, entre 7 e 13 anos; 8, entre 15 e 24 anos (Tabela 

2). 

 
 

Sim; 15

Não; 6

67%

33%

Pública

Privada
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Tabela 2 – Assistentes Sociais da Grande Florianópolis por ano de formada/o 
Tempo de Formada (o) GP PI PII PM 

Até 6 anos - 5 2 1 
De 7 a 13 anos 2 3   

De 14 a 24 anos 4 2 2  
Total Geral 6 10 4 1 

Fonte: Coleta de dados NECAD (2018). 
 

Em relação à pertença étnico-racial e remuneração, dados sugerem aspectos 

interessantes. Do total de respondentes, a maioria (90%) se autodeclaravam brancos, e 

apenas 3 (14,3%), negros/pardos. Em relação à remuneração, 52,3% declararam receber 

o equivalente a três salários mínimos. Os/as três profissionais que se autodeclararam 

negros/as se encontravam no patamar de três salários mínimos, somando juntamente 

com a maioria dos/as assistentes sociais que se autodeclararam brancos/as (8). Os 

dados apontaram ainda que, entre o mínimo o máximo de remuneração,9 recebida 

pelos/as assistentes sociais, no município de porte Pequeno II um/a profissional recebia 

um salário mínimo, e outro, no município de porte Pequeno I, declarou receber cinco 

salários, sendo este de contrato temporário. Tabelas 3 e 4. 

 
Tabela 3 – Assistentes Sociais, segundo remuneração e pertença étnico-racial 

Pertença étnico-racial 
Remuneração 

(em SM) GP PI PII PM Total Geral 

Branca 

1   1  1 
2  3 1  4 
3 1 4 2 1 8 
4 4    4 
5  1   1 

Negra/parda 3 1 2   2 
Total Geral  6 10 4 1 21 

Fonte: Coleta de dados NECAD (2018). 
 

Ainda sobre vínculo de trabalho, os dados apontam que, dos respondentes, 3 

assistentes sociais possuem contrato temporário, sendo 1 em município de porte 

Pequeno I, e 2 em município de porte Pequeno II. Do total de respondentes, 17 (82%) 

dos assistentes sociais declararam serem servidores públicos. Contudo, nos chama 

atenção que um único profissional tenha declarado receber 5 salários mínimos, e esse 

 
9 Os assistentes sociais não possuem um piso salarial nacional unificado. Existe um projeto de lei em 
tramitação, o PL 5278/2009, que pretende fixar o piso salarial de assistentes sociais em R$ 3.720 para 
uma jornada de 30 horas semanais. 
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profissional trabalha em município de porte Pequeno I e com contrato temporário. Ainda 

em relação à carga horária, 67% afirmaram trabalhar 30 horas semanais; e 28,6%, com 

40 (Tabela 4). 

Em 6 de julho de 2017, o Conselho Regional de Serviço Social, 12ª Região, 

enviou aos gestores municipais o ofício circular  030/2017, no qual informava e esclarecia, 

na qualidade de órgão executivo e de primeira instância, tendo a competência de 

fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de assistente social na respectiva região, 

sobre a duração da jornada de trabalho, que foi incluída na Lei 8.662/1993, art. 5º A: 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º A Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, passa 
a vigorar acrescida do seguinte art. 5º-A: “Art. 5o A. A duração do trabalho do 
Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais.” Art. 2º Aos profissionais com 
contrato de trabalho em vigor na data de publicação desta Lei é garantida a 
adequação da jornada de trabalho, vedada a redução do salário. Art. 3º Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação. Ou seja, a adequação da jornada de 
trabalho dos/as Assistentes Sociais deve ocorrer sem redução salarial, sendo que 
a legislação em tela encontra-se em vigor desde 27 de agosto de 2010; data em 
que foi publicada no Diário Oficial da União. 

 
Tabela 4 – Assistentes Sociais, segundo carga horária e vínculo 

Carga 
horária 

semanal 
Porte Vínculo empregatício como AS Total 

20h PII Estatutário (Servidor Público) 1 

30h 

GP Estatutário (Servidor Público) 6 

PI 
Celetista 1 

Contrato Temporário 1 
Estatutário (Servidor Público) 4 

PII Contrato Temporário 1 
PM Estatutário (Servidor Público) 1 

40h PI Estatutário (Servidor Público) 4 

 PII Contrato Temporário 1 

  Estatutário (Servidor Público) 1 
Total Geral 21 

Fonte: Coleta de dados NECAD (2018). 
 

Ainda em relação ao local de trabalho e residência e carga horária, do total de 

assistentes sociais respondentes 62% (13) residem no local onde trabalham e, destes, 

69% (9) trabalham com carga horária de 30 horas semanais; 14,3% (3) assistentes 

sociais afirmaram trabalhar 40 horas semanais e não residem no município no qual 

trabalham (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Assistentes Sociais, segundo trabalho, residência e carga horária 

Porte 
Trabalha no município que 

reside? 
20h 30h 40h 

Total 
Geral 

GP 
Não  1  1 
Sim  5  5 

PI 
Não  2 3 5 
Sim  4 1 5 

PII 
Não  1  1 
Sim 1  2 3 

PM Não  1  1 
Total Geral  1 14 6 21 

Fonte: Coleta de dados NECAD (2018). 
 
4.2 PARTICIPAÇÃO DA/O ASSISTENTE SOCIAL EM INSTÂNCIAS DE CONTROLE 

SOCIAL DEMOCRÁTICO 

 

A CF/88 foi o marco inicial para a participação social descentralizada. Os 

Conselhos de Direitos são instâncias de formulação, deliberação e fiscalização da política 

de atendimento aos direitos de crianças e adolescentes. Segundo Raichellis (2011, p. 21, 

A visão de controle social inscrita na Constituição Federal vai enfatizar a 
participação dos setores organizados da sociedade civil, especialmente dos 
trabalhadores e dos segmentos populares, na elaboração e implementação das 
políticas públicas, propondo novas relações ente o movimento social e a esfera 
da política institucional (RAICHELLIS, 2011, p. 21). 

Estar nos espaços político-institucionais é importante para acompanhar e/ou 

pautar temáticas relacionadas ao atendimento socioeducativo, em especial as medidas 

socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Segundo 

Raichellis (2011, p. 30), 

[...] o Serviço Social precisa enfrentar o desafio da interlocução pública, diante 
dos novos interlocutores que se apresentam e disputam a esfera pública. Isto 
exige dos assistentes sociais nova capacitação teórica e técnica, mas também 
ético-política, para que possam assumir o papel de agente público e contribuir 
para conferir caráter público às políticas sociais (RAICHELLIS, 2011, p. 21). 

Contudo os dados da pesquisa sinalizam aspectos importantes e na direção 

contrária a essa assertiva. Do total de participantes, 62% informaram que não participam 

de espaços de controle social democrático, como Conselhos de Direitos. Do total dos 

profissionais que possuem alguma participação (8), apenas 1 profissional participa do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), e seis assistente 
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sociais participam de atividades do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) 

Durante a entrevista com os técnicos, foram mencionadas dificuldades geradas pelas 

gestões públicas municipais para essa participação técnica no controle social. Em alguns 

casos, foi mencionado que o Gestor Municipal limitava a participação a apenas um 

espaço de controle social (Tabela 6).  

 
 

Tabela 6 – Assistentes Sociais segundo participação no controle social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Coleta de dados NECAD (2018). 
 

Importante ainda destacar que, as/os assistentes sociais, quando perguntadas/os 

sobre sua participação na elaboração de documentos político-institucionais (políticas, 

planos, projetos, etc.) referentes ao programa e/ou serviço de medidas socioeducativas 

em meio aberto, nove participantes afirmaram sempre participar; oito participantes, às 

vezes, e duas participantes nunca participaram ou até o momento da pesquisa não 

tinham participado da elaboração desses documentos (Gráfico 3). 

 
 

 
  

Participação política 
Porte Não Sim Total 

Geral 
GP 5 1 6 
PI 3 7 10 
PII 4  4 
PM 1  1 

Total Geral 13 8 21 
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Gráfico 3 – Participação de assistentes sociais em elaboração de documentos 
político-institucionais 

 
Fonte: Coleta de dados NECAD (2018). 

 
4.3 MARCOS NORMATIVOS E REGULATÓRIOS REFERENCIADOS PELAS/OS 

ASSISTENTES SOCIAIS NO TRABALHO SOCIAL COM AS MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS 

 
No processo de amadurecimento histórico da profissão,10 chegamos à 

compreensão de que a profissão é envolvida por três dimensões: a teórico-metodológica, 

ético-política e técnico-operativa. O fazer profissional do assistente social, que prospecta 

nossa profissão no espaço social constituído, é a expressão material dessas dimensões 

(teórico-metodológica e ético-política). Assim, esse fazer social que apresentamos no 

cotidiano do trabalho dirá muito das construções e densidade teórico-conceitual e das 

escolhas ideopolíticas que fazemos no percurso do exercício profissional. Essas 

dimensões contribuirão (ou não) nas respostas técnico-profissionais em direção à 

promoção, proteção e defesa de direitos, no caso específico desse estudo e pesquisa, 

dos/as adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.  

O conhecimento e a apropriação da produção teórico-conceitual e da regulação 

na temática que envolve a política de atendimento socioeducativa são importantes para 

 
10 Na história do Serviço Social no Brasil, já amplamente descrita em diferentes publicações, sabemos que, 
na origem da nossa profissão, a dimensão técnico-operativa era a centralidade do fazer profissional. Ainda 
desprovidas/os de construções teóricas brasileiras e nos apropriando do Serviço Social Europeu e Norte-
americano, a tecnicidade direcionava nosso campo de atuação. Na caminhada e nas vivências do pensar 
e fazer da profissão, fomos chegando à compreensão de que o trabalho do assistente social é ancorado 
em três importantes dimensões: teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. 

43,0%

38,0%

9,5%

9,5%

Sempre As vezes Nunca SI
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o resultado a ser alcançado na promoção, proteção e defesa de direitos do público 

atendido, no caso, os/as adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e suas 

famílias. 

Os dados da pesquisa trazem aspectos importantes sobre a apropriação e uso 

das regulamentações do Serviço Social, da Política de Assistência Social e da Política 

de Atendimento Socioeducativa pelos/as assistentes sociais envolvidos/as nos serviços 

de medidas socioeducativas.  

Em relação à Regulamentações do Serviço Social (legislações específicas da 

profissão de assistente social), 18 dos/as participantes mencionaram que se apoiam no 

Código de Ética da profissão e na Lei 8.662/1993 (CFESS, 1993). Em relação à 

Regulamentação da Política de Assistência Social, 11 participantes responderam que 

se apoiam em documentos, como PNAS, LOAS, NOB-SUAS. Contudo, nenhum dos 

participantes mencionou o documento “Caderno de Orientações Técnicas: Serviço de 

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto” (BRASIL, 2016), da própria Política de 

Assistência Social. Quanto à Regulamentação da Política de Atendimento 

Socioeducativa, sete participantes responderam que se apoiavam no ECA e no 

SINASE. Contudo, apenas quatro deles mencionaram o documento político-pedagógico 

do SINASE e nenhum dos participantes mencionou a Lei 12.594/2012 (BRASIL, 2012) — 

Lei do SINASE (Gráfico 4). Considerando a não menção aos documentos de referência 

sobre as medidas socioeducativas (em meio aberto), os dados sugerem a necessidade 

urgente de discussão no âmbito da categoria profissional, em especial os profissionais 

que atuam no atendimento socioeducativo, tendo em vista que não atentar para o que foi 

produzido como orientação pode apontar futuras fragilidades nas respostas técnico-

profissionais. 
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Gráfico 4 – Assistentes sociais e as regulamentações como referência para o 
trabalho com medidas socioeducativas (2018) 

 
Fonte: Coleta de dados NECAD (2018). 

 
4.4 CONTORNOS INSTITUCIONAIS DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS EM MEIO 

ABERTO (LA E PSC) NA GRANDE FLORIANÓPOLIS 

 
O ECA (BRASIL, 1990) e, consequentemente, o SINASE (BRASIL, 2006), ao 

definir como competência específica do município criar e manter programas de 

atendimento para a execução das medidas em meio aberto, passa a exigir o 

compromisso dos governos municipais na execução dessas medidas, pois é no município 

que devem estar os equipamentos públicos e os serviços necessários e indispensáveis 

para o atendimento das demandas e a garantia do desenvolvimento dos/as adolescentes 

que se encontram cumprindo medida socioeducativa.  

Os programas/serviços ou instituições socioeducativas não existem de forma 

independente, isolados no espaço social; pelo contrário, eles refletem as decisões ou 

indecisões no campo político diretamente relacionado às suas práticas institucionais, 

determinadas a partir do desenho do Estado e da sua administração (FUCHS; SILVA, 

2010). 

Nessa direção, a medida socioeducativa integra-se ao mundo social corporificada 

nas instituições de atendimento socioeducativo. Seus enunciados se aplicam aos/às 

adolescentes que, por circunstâncias, se encontram em conflito com a lei, sendo 

suspeitos ou autores de ato infracional. Segundo o SINASE, em sua primeira diretriz 

pedagógica do atendimento socioeducativo, na execução da medida socioeducativa, 

33%
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86%

Regulamentações da Política de Atendimento Socioeducativa
Regulamentações da Política de Assistência Social
Regulamentação do Serviço Social
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deve haver “a prevalência da ação socioeducativa sobre seus aspectos meramente 

sancionatórios” (BRASIL, 2006, p. 47), tendo em vista que ela “inscreve-se na perspectiva 

ético-pedagógica”. Frasseto (2006, p. 308) complementa dizendo que “Entender que a 

medida socioeducativa é sempre ruim por coarctar a liberdade, não implica qualquer 

renúncia à necessidade de humanizá-la, de tentá-la educativa enquanto durar”.  

Muito embora os documentos normativos e regulatórios da área do/a adolescente 

em conflito com a lei (suspeito e/ou autor de ato infracional) deixem claro os princípios, 

as diretrizes e os parâmetros do atendimento socioeducativo (BRASIL, 2006), ainda 

temos desafios para que a Política de Atendimento Socioeducativa efetivamente 

aconteça dentro dos fundamentos da Doutrina da Proteção Integral. 

Nesse sentido, Santa Catarina e seus municípios, bem como os demais estados 

brasileiros, carecem de maior atenção para a forma como tem sido construída e 

executada a Política de Atendimento Socioeducativa. 

A Política de Assistência Social, como uma das políticas públicas, juntamente 

com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e demais órgãos, constituem-

se subsistemas do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, tem 

compromissos e responsabilidades importantes na estrutura e funcionamento da Política 

de Atendimento Socioeducativa. Dentre suas atribuições, está executar, no âmbito da 

Proteção Social de Média Complexidade, as medidas socioeducativas em meio aberto 

(LA e PSC). Mas também precisa pensar ações intersetoriais voltadas para os programas 

que executam as medidas socioeducativas em meio fechado (semiliberdade e 

internação), acautelamento provisório e egressos do Sistema (meio fechado e meio 

aberto). A PNAS (BRASIL, 2004) aponta para esse caminho, mas pouco tem construído 

concretamente essa interface entre o meio aberto e o meio fechado. Certamente não é 

sua a reponsabilidade exclusiva. O ECA já definiu lá atrás que essa responsabilidade é 

articulada entre as organizações governamentais e não governamentais, incluindo na 

primeira as demais políticas públicas, em especial as sociais. A organização e gestão do 

SINASE nas esferas municipais e estaduais, ou seja, a criação dos Sistemas municipais 

e estaduais de atendimento socioeducativo seria uma alternativa para essa articulação 

institucional na execução das medidas socioeducativas (BRASIL, 2006). 

No campo do atendimento socioeducativo, a Assistência Social tem feito 
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parcialmente seu “dever de casa”. Além de contribuir na construção da prática 

socioeducativa, tem feito importante esforço de governança pública. Destaco aqui as 

informações contidas nos Censos SUAS que têm permitido aos gestores públicos e 

profissionais técnicos que atuam no atendimento direto a possibilidade de fazer política 

pública baseada em evidências.  

Contudo, muito embora o SINASE tenha sido reconhecido desde 2006 quando, 

por meio da Resolução 119, de 11 de dezembro de 2006, o CONANDA aprovou o 

Sistema Nacional de atendimento Socioeducativo (SINASE), de lá para cá, já se 

passaram 14 anos, e ainda não dispomos de um conjunto de dados confiáveis e na 

perspectiva histórica. 

Ainda que tenhamos fortalecido a área socioeducativa com a aprovação do 

SINASE pelo CONANDA em 2006 e, posteriormente, com a promulgação da Lei 

12.594/2012, não temos, por exemplo, sido capazes de implantar responsavelmente os 

Sistemas Estaduais e Municipais/Distrital de Atendimento Socioeducativo, previstos no 

documento político-pedagógico do SINASE (BRASIL, 2006). Quem perde? Os/as 

adolescentes.  

O caminho é longo e o compromisso que temos com a área socioeducativa nos 

leva a sempre provocar reflexões e encontros entre diferentes sujeitos para pensar 

alternativas de qualificar a Política de Atendimento Socioeducativa. 

Nesse sentido, esta pesquisa, aproveitando o conjunto de informações 

disponibilizadas pelo Censo Suas e somada aos esforços na sistematização e 

apresentação dos resultados desta pesquisa, busca apresentar os contornos 

institucionais das medidas socioeducativas em meio aberto executadas na Grande 

Florianópolis. 

 
4.4.1 A Medida de LA e PSC nos CREAS da Grande Florianópolis, segundo 

quantitativo de adolescentes  

 
Em relação ao quantitativo de adolescentes, cabe um destaque. Conforme 

mencionamos anteriormente, quando falamos em governança pública, um dos pontos 

importantes envolve o processo de regulação (marcos normativos e regulatórios). Este 

não pode ser excessivo e nem mesmo impossibilitar que a política pública responda à 
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sua finalidade, que é a de prestar os serviços públicos com eficiência, efetividade e 

eficácia. A melhoria regulatória é um dos seis princípios da governança pública,11 

previstos no Decreto Federal 9.203/2017.12 

Nesse ponto de vista, a Resolução 18 de junho de 2014 do CNAS aponta 

melhorias nas definições e orientações em relação ao Serviço de Proteção Social ao 

Adolescente em Cumprimento de medida de LA e PSC. Destaco, entre outros, o registro 

de informações sistemáticas, que permite maior qualificação na organização da proposta 

político-pedagógica do Serviço a ser desenvolvida. As atividades descritas na referida 

Resolução (art. 10) seguem no sentido de buscar melhor coordenação, integração dos 

serviços e possibilitar que os dados coletados sirvam para reconfigurar e/ou melhor 

posicionar as práticas públicas para melhor atender os/as adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa, além, é claro, de possibilitar maior publicização do que os 

municípios, no âmbito dos serviços de medidas de LA e PSC estão ofertando. 

Art. 10. Compete aos Municípios e Distrito Federal: 
I- realizar ações de vigilância socioassistencial voltadas à elaboração de 
estudos e diagnósticos sobre violações de direitos praticadas no território; II - 
cadastrar a família do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa 
em meio aberto no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
– Cadúnico; III – inserir no Registro Mensal de Atendimento - RMA o quantitativo 
de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto e 
as respectivas identificações do Número de Identificação Social – NIS; IV - 
estabelecer fluxos e protocolos entre o órgão gestor da assistência social e os 
órgãos gestores das políticas setoriais, que compõem o Plano Municipal e 
Distrital de Atendimento Socioeducativo em consonância com os Estados e a 
União, no que couber; V - estabelecer fluxos e protocolos entre o órgão gestor 
da assistência social e o Sistema de Justiça, considerando desde a aplicação 
até a execução da medida socioeducativa em meio aberto, em consonância com 
os Estados e a União, no que couber; VI- participar da formulação do Plano 
Municipal e Distrital de atendimento socioeducativo; e VII- cofinanciar o serviço 
de medidas socioeducativas em meio aberto (BRASIL, 2014). 

Segundo dados do Censo Suas,. 2018, obtidos da base de dados da Vigilância 

Socioassistencial, disponibilizados no Censo Suas (BRASIL, 2020), foram registrados no 

Brasil um total de 581.795 adolescentes cumprindo MSE em meio aberto.  

Em Santa Catarina, nesse mesmo ano, totalizaram 28.432 adolescentes em 

 
11 1. Capacidade de resposta; 2. Melhoria regulatória; 3. Integridade; 4. Transparência; 5. Prestação de 
Contas; 6. confiabilidade. 
12 Decreto 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança pública federal direta, 
autárquica e fundacional.  
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cumprimento de MSE de LA e PSC, representando 5% do total nacional de adolescentes 

em LA e PSC. Nos municípios da Mesorregião da Grande Florianópolis, com CREAS 

executando LA e PSC, no mesmo ano de referência (2018), foram totalizados 3.824 

adolescentes, representando 13,4% do total de adolescentes de Santa Catarina (Gráfico 

5). 

 
Gráfico 5 – Quantidade de Adolescentes em MSE, nos CREAS, no Brasil em SC e 

GF 

 
Fonte: Censo Suas (BRASIL, 2018). 

 
Ainda sobre os municípios da mesorregião GF, dados entre 2012 a 2018 

(BRASIL, 2020) trazem aspectos importantes a serem particularizados.  

Em relação aos municípios de Grande Porte, entre 2012 e 2018, Florianópolis, 

Palhoça e São José, foram responsáveis por 81% dos/as adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa em meio aberto (LA e PSC) nos CREAS da Mesorregião da 

Grande Florianópolis (Gráfico 6).  
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Gráfico 6 – Quantitativo de adolescentes em MSE segundo porte dos municípios 
(GF) 

 
Fonte: Censo Suas (BRASIL, 2018). 

 
Entre 2012 e 2018, Florianópolis contabilizou 6.361 adolescentes em medida 

socioeducativa de LA e PSC, representando 33% do total de adolescentes em 

cumprimento de MSE em meio aberto dos municípios de Grande Porte. Entre 2012 e 

2018, houve um crescimento percentual significativo de 66% nesse intervalo de tempo, 

quase três vezes mais do que Palhoça. 

Palhoça registrou entre 2012 e 2018 um quantitativo de 10.063 adolescentes em 

cumprimento de MSE em meio aberto, representando 52% do total de adolescentes em 

cumprimento de MSE em meio aberto dos municípios de Grande Porte. Considerando 

também os anos de 2012 e 2018, houve um aumento percentual de 25% em 2018 em 

relação à 2012. Ainda importante destacar que, entre os anos de 2013 e 2015, foram 

registrados os maiores quantitativos de adolescentes em cumprimento de MSE em meio 

aberto, representando 47% do total de adolescentes entre 2012 e 2018.  

São José, diferentemente de Florianópolis e Palhoça, entre 2012 e 2018 totalizou 

2.826 adolescentes em medida socioeducativa de LA e PSC, representando 15% do total 

dos municípios de Grande Porte. Contudo, houve um crescimento percentual de 131,5% 

no quantitativo de adolescentes em MSE de LA e PSC de 2018, em relação a 2012 

(Gráfico 7). 
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Gráfico 7– Adolescentes, MSE de LA e PSC nos Municípios de Grande Porte  

 
Fonte: Censo Suas (BRASIL, 2018). 

 
Os municípios de Porte Pequeno II — Tijucas e São João Batista — são 

responsáveis por 11% dos/a adolescentes em cumprimento de medida de LA e PSC nos 

municípios com CREAS e Serviço de MSE implantados na Grande Florianópolis.  

Entre São João Batista e Tijucas, verifica-se, no acumulado entre os anos de 

2012 a 2018, uma pequena diferença no quantitativo de adolescentes em medida de LA 

e PSC. São João Batista, no intervalo entre 2012 e 2014, totalizou 7,8% do total de 

adolescentes. Já entre 2014 e 2015, há um crescimento percentual exponencial de 

258,4% no quantitativo de adolescentes. Em Tijucas, entre os anos de 2012 e 2015, 

registrou-se praticamente o mesmo quantitativo de adolescentes: 50 e 55, 

respectivamente. Entre 2016 e 2017, verifica-se um crescimento percentual altíssimo de 

509% de adolescentes em medida socioeducativa de um ano para o outro: 77 e 469 

adolescentes em LA e PSC respectivamente. Já entre 2017 e 2018, verifica-se um 

decréscimo de 54,8% no quantitativo de adolescentes em medida socioeducativa de LA 

e PSC: 469 e 212, respectivamente – (Gráfico 8). 

Chama atenção a disparidade de dados entre os anos em alguns municípios. 

Caberia um estudo qualitativo desses municípios para identificar possíveis motivações 

tanto nas gestões executivas das medidas socioeducativas e os registros expostos no 

Censo Suas quanto dos operadores do direito, para entender o significado dos dados 

apresentados. 
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Gráfico 8 – Adolescentes, MSE de LA e PSC nos Municípios de Porte Pequeno II  

 
Fonte: Censo Suas (BRASIL, 2018) 

 
 

Garopaba e Santo Amaro da Imperatriz, de Porte Pequeno I, representam 2% 

do total dos/a adolescentes da Grande Florianópolis. Em relação ao município de Santo 

Amaro da Imperatriz, também de Porte Pequeno I, os dados começaram a ser registrados 

a partir de 2016, visto que o CREAS desse município foi implantado em 09/11/2015, o 

que os coloca com um reduzido quantitativo em relação aos demais municípios da 

Grande Florianópolis. 

Por fim, Biguaçu, de Médio Porte, representa 6% do total de adolescentes em 

medida de LA e PSC na mesorregião da Grande Florianópolis. Entre os anos de 2012 e 

2018, o município apresentou uma redução de 53,5% de adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa de LA e PSC. Biguaçu representa 6% do total de adolescentes 

em medida de LA e PSC. Entre 2016 e 2017, verifica-se uma queda de 60% no 

quantitativo de adolescentes: 133 e 53 respectivamente. Já entre 2017 e 2018, ocorre 

justamente o contrário: 53 e 256 respectivamente, ou seja, um aumento de 383% no 

número de adolescentes em LA e PSC (Gráfico 9).  
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Gráfico 9 – Adolescentes, MSE de LA e PSC nos Municípios de Portes Pequeno I e 
Médio Porte 

 
Fonte: Censo Suas (BRASIL, 2018). 

 
Em sua maioria, os/as adolescentes autores/as de atos infracionais que se 

encontram cumprindo medida socioeducativa sofrem de “déficit de integração” (CASTEL, 

2000) na educação, na cultura, nas relações sociais primárias, no trabalho/ocupação e 

na moradia, entre outros. Excluídos ou privados de participar de certo número de bens 

sociais, esses/as adolescentes acabam por se incluírem, por meio da ilegalidade. São, 

em sua maioria, do sexo masculino, negros/pardos, pobres, com baixa escolarização (e 

distorção série/idade muito alta), com raríssimas oportunidades de inclusão no trabalho, 

muito comprometidos com as drogas e com o seu mercado ilegal, ainda vinculados às 

suas famílias, que sobrevivem com baixa renda per capita familiar e, mesmo estando 

esses/as adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, os fatores de 

exclusão ainda continuam a ser maiores do que os fatores de inclusão. 

Tais processos de exclusão atingem não só a economia e a política, mas afetam 

as formas de sociabilidade, pois vivemos a sociedade de mercado, que 

permanentemente constrói uma mentalidade utilitária, reforçando o individualismo e a 

ideia de que “cada um é ‘livre’ para assumir os riscos, as opções e responsabilidade em 

uma sociedade de desiguais” (IAMAMOTO, 2001, p. 21). 

E é nesse contexto geral e particular que as alternativas públicas devem construir 

as possibilidades reais da experiência e vivência dos direitos por parte dos/as 

adolescentes submetidos/as às medidas socioeducativas. 

Os programas e/ou as instituições socioeducativas que executam as medidas 
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socioeducativas, ao integrarem o quadro geral da vida do Estado, possuem 

responsabilidade determinante (não exclusiva) de construir e oportunizar alternativas e 

saídas concretas para esse/a adolescente, pois os processos de exclusão social em que 

convive a maioria deles, antes de iniciarem o cumprimento da medida socioeducativa, 

têm uma simetria grande com a trajetória das práticas infracionais. 

 

4.4.2 CREAS no Brasil, Santa Catarina e Grande Florianópolis 

 

No Brasil, segundo o Censo Suas (2012–2018), temos 2.664 CREAS 

implantados. A Região Sul possuiu 16% desse total. Em relação à Região Sul do Brasil, 

Santa Catarina representa 24% do total de CREAS implantados (Tabela 7).  

 
Tabela 7 – CREAS implantados no Brasil e Região Sul (2018) 

Brasil 
Região Total de CREAS 

Centro-Oeste 235 
Sudeste 734 

Norte 254 
Nordeste 1026 

Sul 415 
Total Geral 2664 

Região Sul 
Santa Catarina 98 
Rio Grande do Sul 131 
Paraná 186 
Total Geral 415 

Fonte: Censo Suas (BRASIL, 2018). 
 

Segundo os mesmos dados do Censo Suas (2018), do total de 2.664 Centros de 

Referência Especializados (CREAS) existentes no Brasil, 85,6% deles realizam o Serviço 

de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) (Gráfico 10). 
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Gráfico 10 – Quantitativo de Equipamento CREAS com Serviço de MSE - Brasil 

 
Fonte: Censo Suas (BRASIL, 2018). 

 
Em Santa Catarina, segundo o Censo de 2018, dos 295 municípios que integram 

as seis mesorregiões catarinenses, temos 87 municípios com CREAS, totalizando 98 

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). A Grande 

Florianópolis é responsável por 12,2% dos CREAS do Estado, estando presente em oito 

municípios dos 22 que integram a mesorregião (Tabela 8). 

 
Tabela 8 – Quantitativo de CREAS em SC e Grande Florianópolis segundo porte 

(2018) 
CREAS (2018) 

SANTA CATARINA GRANDE FLORIANÓPOLIS 
Porte13 Total de 

municípios 
Total de 
CREAS 

Total de 
municípios 

Total de 
CREAS 

GP 12 22 3 6 

PI 27 27 2 2 

PII 33 33 2 2 

PM 15 16 1 2 

Total Geral 87 98 8 12 
Fonte: Censo Suas (BRASIL, 2018). 

 
Atualmente (2020), dos 22 municípios que compõem a Mesorregião da Grande 

Florianópolis, oito possuem CREAS, com 12 equipamentos instalados, tendo oito CREAS 

com Serviço de Proteção Social ao Adolescente em Cumprimento de Medida de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade implantados (Tabela 9).  

  

 
13 Para os dados apresentados com base nas informações extraídas do Censo Suas (2012–2018), a 
classificação de Porte dos municípios é diferente. Na Assistência Social de PPI: Garopaba e Santo 
Amaro da Imperatriz; de PPII: São João Batista e Tijucas: de PM: Biguaçu e de GP: Florianópolis, 
Palhoça e São José. 

Não; 383

Sim; 2281
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Tabela 9 – Quantitativo de CREAS em SC e Grande Florianópolis, segundo porte 
(2018) 

CREAS na Grande Florianópolis (2018)  
Porte CREAS implantado  CREAS com 

Serviço de MSE 14 
GP 6 4 
PI 2 1 
PII 2 2 
PM 2 1 

Total Geral 12 8 
Fonte: Censo Suas (BRASIL, 2018). Atualizado em 2020. 

 
Segundo o Censo Suas (BRASIL, 2018), em relação à data de implantação dos 

CREAS na Grande Florianópolis que atualmente possuem Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de LA e PSC, o município de 

Santo Amaro da Imperatriz foi o último a implantar CREAS, em 2015. Os CREAS mais 

antigos são dos municípios de Palhoça (2006), seguido de São José (2007) (Quadro 8). 

 
Quadro 8 – Municípios da GF* com CREAS e Serviço de MSE de LA e PSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Censo Suas (BRASIL, 2018), atualizado em 2020. Elaboração própria. (*) Grande Florianópolis. 
 

4.4.3 Fluxo de funcionamento da MSE: da sentença à execução 

 

Em relação ao fluxo do atendimento do/as adolescente no Serviço de MSE de LA 

e PSC nos CREAS, considerando o momento em que ele/as recebe a sentença, 

 
14 Muito embora Santo Amaro da Imperatriz tenha CREAS implantado desde 2015, até o momento presente 
(2020) não há o Serviço de Proteção Social ao Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa 
de LA e PSC. Segundo informações obtidas no CREAS, por telefone, está sendo elaborada a lei municipal 
para a criação do Serviço. Assim, enquanto isso não acontece, os/as adolescentes são atendidos pela 
equipe do PAEFI. Contudo, Florianópolis, em 2019, implantou o 2o Serviço de Proteção Social ao 
Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa de LA e PSC no CREAS da Região Continental. 
15 Em 2019, o município de Florianópolis implantou o Serviço de Medidas de LA e PSC no CREAS da 
Região Continental. 

Municípios com CREAS Porte Data de Implantação 
do CREAS 

Biguaçu PM 04/04/2011 
Florianópolis15 PG 01/03/2009 
Florianópolis PG 03/09/2018 
Palhoça PG 24/04/2006 
São José PG 01/03/2007 
Garopaba PPI 20/12/2010 
Santo Amaro da Imperatriz PPI 09/11/2015 
São João Batista PPII 01/06/2010 
Tijucas PPII 11/09/2009 
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passando pelo acompanhamento e finalizando a medida, os municípios apresentam 

particularidades e similaridades. Vejamos. 

No CREAS em Biguaçu, quando o/a adolescente comete ato infracional, é 

registrado o boletim de ocorrência ou ele/a é apreendido/a em flagrante, indo à delegacia 

para averiguação policial e, em seguida, é encaminhado/a ao Fórum de Biguaçu para se 

apresentar ao promotor. Este realiza a oitiva e oferece a remissão com medida e, caso 

o/a adolescente aceite, já o/a envia ao juiz para homologação da MSE, orientando-o/a a 

comparecer ao Serviço de MSE LA e PSC nos dias agendados pelo Serviço para o 

acolhimento inicial. Esse/a adolescente, após o acolhimento, entra para uma “lista de 

espera” e aguarda a disponibilidade da vaga para iniciar o acompanhamento da MSE. 

O promotor realiza uma espécie de pré-audiência, conversa com adolescente, 
oferece remissão e, se o adolescente aceita, envia sugestão ao juiz para que 
homologue a MSE. Nesse mesmo momento, já orienta o adolescente a 
comparecer no Serviço de MSE/MA às segundas ou quintas-feiras, quando é 
realizada a acolhida do adolescente e avaliada a inclusão em lista de espera. Por 
ser um Serviço em fase de implementação, têm uma lista de espera de 42 
adolescentes, mas o planejamento é que o adolescente seja imediatamente 
incluído em acompanhamento (E7). 

No município de Palhoça, quando constatado que o/a adolescente cometeu o 

ato infracional, registra-se um boletim de ocorrência, em seguida encaminha-se para o 

Ministério Público e posteriormente ao Juiz da Infância. Segundo relato da equipe técnica 

do CREAS de Palhoça, tanto o promotor quanto o juiz da infância e juventude fazem o 

encaminhamento ao CREAS para o primeiro atendimento ao/à adolescente.  

Dependendo do ato infracional praticado pelo/a adolescente, o promotor poderá 

encaminhá-lo diretamente para o CREAS. Ainda segundo a equipe técnica, nesses 

casos, normalmente o promotor realiza uma audiência de imediato e já o/a encaminha 

ao CREAS para apresentação, mesmo sem ter sido homologada pelo Juiz a MSE. 

Todavia, quando o/a adolescente é encaminhado/a pelo juiz, deve antes comparecer a 

uma audiência de apresentação e, depois, a outra audiência, onde é expedida a 

determinação da execução da MSE. O juiz encaminha para o e-mail do Serviço uma 

notificação com a ata de audiência e a necessidade de medida a ser aplicada ao/à 

adolescente, o/a qual chega ao CREAS com hora marcada na segunda-feira, quando 

será feito o acolhimento do/as adolescente no Serviço de MSE. Contudo, é importante 

registrar que o/a adolescente terá um primeiro atendimento no Serviço de LA e PSC, mas 
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isso não significa que iniciará o acompanhamento, tendo em vista que dependerá de 

vaga. 

Segundo a equipe técnica de Palhoça, a separação da Vara da Família e Vara 

da Infância trouxe mais atenção e agilidade aos processos. Na época da entrevista, 

estavam sendo realizados alguns novos ajustes na Vara da Infância, buscando-se 

atuação de forma objetiva, e o juiz encaminha o/a adolescente ao CREAS, tão logo 

realizada a audiência, começando assim o acolhimento de forma mais breve. 

No Serviço de MSE de LA e PSC no CREAS da Palhoça, iniciado o atendimento, 

preenche-se o documento de identificação do/a adolescente, que é cadastrado/a no 

SIPIA pela equipe. A coordenação o/a encaminha para a demanda em espera que, em 

2018, tinha uma lista de 23 casos; isso, porque cada equipe atende 30 adolescentes 

simultaneamente, ou seja, 120 adolescentes estão em atendimento, “e essa rotatividade 

tem funcionado, pois uns vão se desligando, e outros iniciando o cumprimento da MSE” 

(E1). 

Chama-nos atenção uma prática no fluxo do Sistema de Justiça com o Serviço 

de Medida Socioeducativa da Prefeitura de Palhoça. Conforme descrito acima, o 

Promotor encaminha diretamente o/a adolescente para o Serviço de Medida, antes 

mesmo que ele/a tenha sido oficialmente sentenciado/a a medida socioeducativa pelo 

Juiz da Infância e Juventude. Segundo relato da equipe técnica, essa prática visa “agilizar 

os procedimentos” (E1). E completa:  

Vamos montar um organograma visual: o adolescente cometeu um ato infracional 
e é registrado um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência é 
encaminhado para o Ministério Público. O promotor, em determinada situação, 
se for em flagrante, faz uma audiência de apresentação e já ali mesmo 
encaminha dessa audiência de apresentação para o Serviço de medidas da 
prefeitura. Só que de fato é pra ser diretamente do Juiz para o Serviço de 
Medidas. Porém, em alguns casos mais pontuais, a gente entra em comum 
acordo com a promotoria, e o adolescente vai para a execução ainda em 
apuração de ato infracional, até porque a demanda de serviço criou-se esse fluxo 
(E1).  

Muito embora a “intenção” possa ser a melhor possível, não há previsão legal 

nas normativas brasileiras do direito da criança e adolescente a legalidade dessa prática. 

No antigo Código de Menores, o caráter discricionário com que juízes definiam os 

destinos de crianças e adolescentes fez com que muitas vezes a justificativa se 

fundamentasse no que Edson Seda (1999) sinalizava: “Se prendia para proteger”.  
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Como sujeitos de direitos, os/as adolescentes são destinatários/as de todos os 

direitos processuais previstos na norma legal que, portanto, devem ser rigorosamente 

cumpridos. A demanda reprimida ou o fato de diminuir o hiato entre o cometimento do 

ato infracional e sua responsabilização (por corretas que sejam) não podem ser 

justificativas para autorização de início de medida socioeducativa sem o embasamento 

do devido processo legal concluído ou homologado pelo Juiz, como costumeiramente é 

falado entre os serviços de media socioeducativa em meio aberto. Nesse caso, o Poder 

Público deve ser responsabilizado e determinado que amplie sua capacidade executiva 

de atendimento a fim de que o/a adolescente tenha o direito de cumprir sua medida 

socioeducativa. 

No CREAS Ilha de Florianópolis, segundo a (E2), o/a adolescente é 

encaminhado/a para audiência, recebe a medida e é orientado/a a lá comparecer com o 

responsável e documentação. 

Estudo e pesquisa realizados por Rosa (2016) informam que no município de 

Florianópolis, àquela época, a medida socioeducativa em meio aberto era aplicada pela 

autoridade judicial via remissão, a partir de solicitação do promotor responsável. Ainda 

segundo a autora, o que foi percebido por meio da vivência prática no Serviço de medida 

de LA e PSC e de sua pesquisa é que  

[...] a autoridade judiciária em Florianópolis entende que, para os casos de atos 
infracionais “menos gravosos”, deve-se aplicar ao adolescente a medida de 
Prestação de Serviços à Comunidade. Partem do pressuposto que o adolescente 
estará retribuindo à sociedade algo que ele fez que não tenha sido positivo nem 
para seu desenvolvimento saudável nem para a sociedade, levando ainda em 
conta a capacidade de cumprir a medida pelo adolescente. Já a medida de 
Liberdade Assistida é aplicada em atos “mais gravosos” (em relação à PSC) ou 
em situações de execução de mais de um ato infracional (ROSA, 2016, p. 42). 

Importantes reflexões trazidas em seu estudo apontam que o ECA, em seus 

artigos 127, 128 e 129, aponta para o instituto da remissão, mas ela deve ser aplicada 

em caráter eventual “A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou 

comprovação da responsabilidade [...] podendo incluir eventualmente a aplicação de 

qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade 

e a internação” (Artigo 127 do ECA) (BRASIL, 1990). 

Contudo, complementa a autora “[...] o que se nota como prática recorrente, não 

somente em Florianópolis, mas em outros municípios e estados, é sua utilização como 
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prática institucionalizada no Poder Judiciário” (ROSA, 2016, p. 42). 

Sobre o fluxo no atendimento,  um/a participante da pesquisa informou que o 

primeiro acolhimento é realizado pela assistente social ou psicóloga, quando é feito o 

preenchimento da ficha de identificação, que questiona sobre a situação familiar, saúde, 

se trabalha e estuda e com quem reside. O/a adolescente e a família recebem orientação 

para aguardar o contato da equipe técnica para dar início ao cumprimento da medida. 

[...] Uma assistente social ou uma psicóloga vai fazer o acolhimento, vai 
preencher uma ficha de identificação, ouvir um pouco como é que está a situação 
familiar, se ele está estudando, trabalhando, linhas bem gerais. Está estudando? 
Trabalhando? Mora com quem? Como é que é, mais ou menos, a situação 
familiar? Se frequenta alguma situação de saúde? Enfim, como é que está a 
saúde? Em linhas bem gerais, se orienta a família a aguardar, que uma equipe 
vai entrar em contato ou fazer uma visita domiciliar pra iniciar o atendimento de 
fato, então é preenchida essa ficha de identificação (E2). 

Em relação ao acompanhamento do/a adolescente, o Serviço reduziu o número 

de casos por equipe técnica a fim de assegurar o atendimento interdisciplinar. Contudo, 

ao mesmo tempo em que assegura maior qualidade no acompanhamento, há prejuízos 

no quantitativo, o que refletirá na demanda em espera para início do cumprimento da 

medida socioeducativa. Segundo relato da técnica, as vezes em que o Serviço conseguiu 

ampliar o número de técnicos/as foi em razão de uma ação da Juíza da Vara da Infância, 

conforme relato: 

A gente reduzir o número de casos pra poder garantir o atendimento 
interdisciplinar, o que de um ponto de vista do servidor não é uma boa, porque a 
gente tapa o buraco, não aparece problema e não aparece no judiciário. Todas 
as vezes que a gente conseguiu botar mais técnicos para o serviço, foi colocando, 
infelizmente, esse caso foi atendido só com a assistente social, por falta de 
psicólogo, e daí a juíza olha aquilo ali diz: epa, por que é que não tem psicólogo? 
E manda-se colocar o psicólogo (E2). 

A frequência dos acompanhamentos é semanal, “salvo situações em que o 

adolescente já trabalha. Mas hoje a nossa grande demanda são os jovens entre 18 anos 

e 20 anos, não é tanto adolescente” (E2). 

No CREAS de Garopaba, a equipe técnica informou, à época, que o/a 

adolescente é acolhido/a quando lá chega, momento em que é agendado o atendimento 

com a família. Alguns/mas adolescentes não comparecem a esse chamado. 

Tem alguns que vem aqui, fazemos essa acolhida, marcamos atendimento com 
a família, se no primeiro não tem atendimento, a gente agenda atendimento. E 
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outros que nunca aparecem, mas quando a gente recebe o papel do Fórum, a 
gente faz busca ativa. Às vezes a gente recebe o documento do Fórum, mas não 
são todos, então fica difícil (E3). 

Segundo relato da equipe técnica, antes, os/as adolescentes saíam da audiência 

com um documento que determinava o comparecimento ao CREAS. Mas esse 

documento era entregue somente ao/à adolescente, sem articulação ou fluxo 

estabelecido entre o Serviço e o juizado; assim a informação não era encaminhada para 

o CREAS. Dessa forma, muitas vezes os/as adolescentes apareciam um ano depois do 

período em que deveriam ter cumprido a medida: ou porque reincidiram e foram 

chamados/as para outra audiência, ou ainda, quando o CREAS recebia ofício 

questionando se um/a adolescente específico/a cumpriu a medida que lhe foi 

determinada outrora, sendo que, em muitas oportunidades, o/a adolescente sequer havia 

comparecido, e o CREAS nem tinha o conhecimento de que esse/a adolescente 

precisaria cumprir a medida.  

Na verdade, isso precisa ser alinhado, porque como acontecia: eles saíam da 
audiência com um documento que eles teriam que comparecer no CREAS, só 
que este documento eles (Fórum) entregam só para o adolescente, não vinha pra 
nós no Serviço de Medidas. Muitas vezes aparecem adolescentes, assim, esse 
ano, mas que teria que ter cumprido a medida ano passado. Ou às vezes porque 
foi chamado para outra audiência, aí ele aparece. Ou quando vem a cartinha do 
oficial de justiça perguntando se o tal adolescente cumpriu a medida, mas a gente 
nem sabia que esse adolescente teria medida pra cumprir. Isso acontece muito. 
Agora eles estão mandando, mas normalmente o adolescente sai com esse 
papel, se ele quiser ele aparece, se não, não aparece. Muitas vezes a gente só 
fica sabendo quando ele chega aqui com a mãe, e com esse papel. “Ah, mas a 
gente ainda não recebeu nada, a gente não foi comunicado” (E3). 

Segundo relato da equipe técnica, por ocasião da entrevista (2018), havia 

ocorrido uma significativa melhora, sendo que o CREAS passou a receber um documento 

emitido pelo Fórum sobre o/a adolescente, onde é comunicada a situação e determinação 

da medida, e no caso de ele/a não comparecer, é feita uma busca ativa. 

Em relação à existência de demanda reprimida no Serviço de MSE de LA e PSC, 

a equipe técnica diz não ter conhecimento real se existe ou não. O quantitativo de 

adolescentes encaminhado pela juíza para cumprir medida socioeducativa é pequeno e, 

segundo relato, o Serviço do CREAS tem equipe para atendimento.  

Contudo, o/a adolescente é encaminhado/a diretamente pela Vara da Infância 

para cumprir medida (normalmente prestação de serviço à comunidade) em outra 
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organização, como na APAE, por exemplo, não se apresentando oficialmente ao Serviço 

para iniciar o cumprimento da medida socioeducativa. Segundo relato da equipe técnica, 

“há um descrédito por parte da Justiça da Infância e Juventude em Garopaba em relação 

ao Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto”. A fala da equipe técnica 

apontou que a juíza entendia que eram muitos/as os/as adolescentes, e que o CREAS 

não “daria conta” de acompanhar as medidas socioeducativas e, por essa razão, os 

filtravam em audiência e encaminhavam poucos/as adolescentes para lá:  

Acho que nós temos um grupo grande de adolescentes e a gente que não sabia. 
Eu lembro que certa vez fomos fazer uma fala com a juíza sobre isso, e pedimos 
para que os adolescentes fossem encaminhados para cá. E ela disse: “Vocês 
não vão dar conta, são muitos!” Talvez tenha demanda reprimida, mas não 
conseguimos saber, pois essa informação somente o judiciário tem. É engraçado 
porque foi a juíza que falou isso pra gente. Se ela já tá com o adolescente ali, ela 
já fez audiência com o adolescente. Então a gente não conseguia entender qual 
era a lógica deles (E3). 

Em relação à equipe técnica de referência para o/a adolescente e à frequência 

dos acompanhamentos aos/às adolescentes nas medidas em meio aberto, isso é 

realizado em duplas e quinzenal, respectivamente, conforme informa a técnica: “A ideia 

é sempre ter dois técnicos juntos, um psicólogo, um psicopedagogo e um assistente 

social. A gente marca o atendimento normalmente de 15 em 15 dias” (E3). 

No CREAS de Tijucas, as/os entrevistadas/os informaram que, a partir da 

decisão judicial, o/a adolescente deve dirigir-se até o CREAS. Alguns/as adolescentes, 

logo após a audiência, dirigem-se diretamente para lá. Entretanto, outros/as, em menor 

número, esquecem, e só comparecem após receberem, via correio, uma notificação para 

o comparecimento, ou quando é realizada visita domiciliar, onde já se faz uma conversa 

inicial e agendamento do dia do acolhimento.  

Sai a decisão judicial e aí o adolescente vem até aqui. Assim tem uns que já vão 
na audiência, da audiência ele sai e já vem até aqui. E tem os que esquecem e 
depois nós recebemos via correio, 30 ou, às vezes, dois meses depois da 
audiência. Nós recebemos a documentação e fazemos a notificação para que o 
adolescente compareça, ou então nós vamos até a residência, já conversamos e 
marcamos o dia para comparecer ao CREAS. Mas a grande maioria hoje tem 
vindo direto, e depois é que chega então via correio. Chegando aqui, eles são 
atendidos, é feito a acolhida, a primeira conversa, se faz a ficha de acolhimento 
e se faz uma entrevista (E4). 
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Ao chegar ao CREAS, os/as adolescentes são atendidos/as, sendo realizado o 

acolhimento e o preenchimento do Plano Individual de Atendimento (PIA). São verificadas 

as aptidões do/as adolescente, quais experiências teve, se existe uma área que mais 

chama sua atenção e lhe é ofertada a medida ou programa que está disponível no 

momento, conforme entrevistado/a: 

Fez o acolhimento, fez o PIA. E aí eu tento verificar quais são as aptidões dele 
[...], depois a gente encaminha para os serviços que tem. Agora, a gente tem um 
projeto que é de luta marcial. [...] E de outra forma, outro encaminhamento que a 
gente faz é na fundação municipal de esportes, que eles vão para lá e tem 
campeonato municipal, tem de vôlei, tem de tudo quanto é modalidade. Então ali 
eles ajudam na planilha, aprendem a condição de juiz de futebol, essas coisas 
(E4). 

O acompanhamento técnico do/as adolescente em cumprimento da medida 

socioeducativa é realizado por técnico, individualmente, ou psicólogo, ou assistente 

social:  

A equipe técnica trabalha da mesma forma, se por acaso eu não estiver presente, 
e chegar um adolescente para ser atendido, a assistente social atende ou a 
psicóloga. Aqui o técnico atende individual, até porque não dá, as vezes chega 
adolescente, ela está atendendo, o certo seria... É bem promissor se fosse o 
atendimento dessa forma, mas infelizmente uma equipe só não tem como. Tem 
prejuízo não ser equipe atendendo? Na minha avaliação a assistente social tem 
um olhar diferente, o pedagogo, assim como a psicóloga, ela já vai no íntimo da 
pessoa (E4).  

Cabe ressaltar que, por ocasião da pesquisa, o município de Tijucas não tinha 

equipe técnica exclusiva para Serviço de MSE. 

No CREAS de São João Batista (E5), segundo relato, desde o ano de 2017, 

quando houve troca da juíza na comarca, houve uma movimentação por parte do 

promotor a fim de agilizar o atendimento. O/as adolescente chega ao Sistema de Justiça 

e é encaminhado para o promotor, que já realiza audiência de apresentação e, em 

seguida, o/a encaminha para o CREAS (o que é fácil, por ficar muito próximo 

territorialmente ao Fórum). Prática também identificada no município de Palhoça. 

Segundo a/o entrevistada/o “o adolescente, sendo encaminhado no mesmo 

momento, diminui a chance de perder o vínculo ou de ir para casa e não voltar” (E5). No 

município há uma particularidade, segundo a/o entrevistada/o, pois existe muito imigrante 

de outro estado, por causa das fábricas de calçados e, quando sua venda está em alta, 

eles permanecem no município, mas, quando está em baixa, vão embora, o que leva 
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muitos/as adolescentes a não cumprirem a medida socioeducativa por não continuarem 

no município.  

Por sua vez, o Ministério Público encaminha o/a adolescente para o CREAS, 

onde é agendado o acolhimento, com o preenchimento — no Serviço de LA e PSC do 

CREAS — imediato do Plano Individual de Atendimento (PIA), juntamente com o/a 

adolescente e a família. Em seguida, o PIA é encaminhado para o poder judiciário e, em 

até três dias, o/a adolescente é intimado/a a cumprir a medida.  

Aqui é um pouco diferente, o promotor se antecipa. Começou a funcionar a partir 
do ano passado (2017), quando trocou a juíza, na verdade, porque o promotor 
sempre se antecipou. Então ele faz a audiência de apresentação ali quando vem 
da delegacia e já encaminha pro CREAS porque o nosso promotor é aqui do lado, 
a gente tem um relacionamento bem bom com ele. Ele já encaminha pra cá pra 
já ir adiantando a medida, porque no poder judiciário era bem demorado, depois 
ia pra lá e ficava meses e meses, até haver o processo de execução, ação de 
execução da medida. Agora não, é tudo bem que imediato, em uma semana a 
gente já consegue agilizar (E5). 

Sobre a elaboração do PIA, a técnica complementa dizendo:  

Geralmente é eu ou a psicóloga que preenchemos o PIA. A gente vai 
conversando. Quase uma conversa aí senta a família, nós 3, vamos conversando 
e preenchendo, eu faço mais a parte da legalidade, ela faz mais a parte 
psicológica a assistente social já vê se tem documentação, se não tem, se tem 
que fazer documentação. Alguns que a gente vê que tem idade, a gente 
encaminha para o jovem aprendiz, pro SENAI, tem o curso do SENAI (E5). 

Por fim, o CREAS do município de São José (E6) ressalta a possibilidade da 

remissão, sugerida para muitos/as dos/as adolescentes, mas com medida 

socioeducativa.  

Ele sai do promotor, e a grande maioria recebe remissão com medida 
socioeducativa. [...] a maioria das situações que nós acompanhamos é remissão, 
e a questão que muitos deles colocam em questão aquilo que foi considerado 
uma prática infracional (E6). 

A citada remissão é prevista no ECA (1990), em caso de medida socioeducativa 

em meio aberto, sendo aplicada pela autoridade judicial, a partir de solicitação do 

promotor responsável, nos termos dos artigos 127 e 128 do ECA (ROSA, 2016). 

Ressalta-se que a remissão não implica necessariamente no reconhecimento ou 

comprovação da responsabilidade nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo 
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incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a 

colocação em regime de semiliberdade e a internação (Art. 127, ECA) (BRASIL, 1990). 

Conforme Rosa (2016), a prática de aplicar remissão com medida socioeducativa 

em meio aberto é recorrente. Há uma certa utilização da remissão como prática 

institucionalizada no Poder Judiciário.  

Ainda em relação ao CREAS de São José, referentemente ao atendimento e à 

frequência com que ele acontece, a equipe técnica busca inicialmente um trabalho sem 

caráter punitivo, considerando o efeito de toda uma conjuntura com vários 

atravessamentos e, sendo assim, relata a equipe que “às vezes durante os seis meses, 

quando conseguimos que alguns permaneçam neste contato, o que se torna um 

momento muito importante de desconstrução, para poder tentar construir algo” (E6). A 

estratégia se constitui em que cada adolescente possua um técnico de referência. Sendo 

assim, um/a assistente social e/ou psicólogo/a trabalham individualmente, com isso, 

os/as adolescentes são referenciados/as naquela equipe técnica, onde se fazem os 

estudos de casos em encontros sistemáticos e coletivos pela equipe. Quando necessário, 

o/a profissional (assistente social ou psicólogo/a, dependendo do profissional de 

referência) pode requisitar a ajuda técnica de outro/a durante os atendimentos, 

conseguindo, com isso, suprir a demanda reprimida individualmente, utilizando-se de 

equipe apenas quando necessária ao caso, buscando maior agilidade no atendimento 

aos/às adolescentes.  

Nesse momento, a gente está experimentando uma outra forma de trabalho. 
Duas duplas, duas assistentes sociais e duas psicólogas. Trabalhava-se em 
dupla antes. Uma estratégia que a gente pensou desde o final do ano passado 
(2017), em função da demanda reprimida, e em função de como ficaram muitos 
adolescentes esperando, e o que acontecia, quando a gente fazia contato pra 
eles iniciarem, muitos já não estavam mais aqui, São José é um município 
dormitório, que se chama né, então tem muita gente que circula, que transita, 
alguns já completaram maioridade, alguns já foram incluídos no sistema penal. 
Então assim a gente dividiu, a gente fez técnicos de referência, então hoje as 
técnicas trabalham individualmente, aqueles adolescentes são referenciados 
naquela técnica e a gente faz os estudos de casos na necessidade de uma 
psicóloga participar dos atendimentos ou de um assistente social para participar 
dos atendimentos. Basicamente para dar fluxo na demanda reprimida, e para ver 
se a gente consegue atender, que hoje é a nossa meta, mais rapidamente esses 
adolescentes em seguida do ato (E6). 
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O acompanhamento ao/a adolescente é semanal, a medida de que há 

necessidade vai sendo inserida na família, trabalhando-se a lógica dos direitos, usando-

se como estratégia o diálogo, analisando-se as demandas e se fazendo acordos.  

Importante reafirmar que, diante dos relatos dos profissionais técnicos dos 

serviços, o fluxo entre Vara da Infância e Juventude e o Serviço de medida socioeducativa 

realizada no CREAS, não existe um rito determinado a ser seguido, dependendo de cada 

comarca e do entendimento do juiz e do promotor. É certo que o Ministério Público ou o 

Magistrado poderão determinar formas de atuação diferentes a fim de agilizar o processo 

do/a adolescente que cometeu ato infracional para, o quanto antes, ele/a ter a execução 

das medidas socioeducativas em LA e/ou PSC; contudo há que se cuidar para que velhas 

práticas executadas no contexto da Doutrina da Situação Irregular não fundamentem o 

direito legal em relação à aplicação de medida socioeducativa. 

Neste sentido, é da análise do fluxo de atendimento que cada Serviço de MSE 

constrói seu fluxo, e este é muito influenciado pelo entendimento e prática dos operadores 

do direito. Remissão seguida de medida, início do acolhimento no Serviço de MSE, sem 

que necessariamente tivesse sido a medida homologada pelo juiz, lista de espera e 

demanda reprimida são alguns gargalos no atendimento socioeducativo, que carece de 

maior diálogo e clareza frente ao que pressupõe a Doutrina da Proteção Integral. 

 

4.4.4 A execução das medidas de LA e PSC nos municípios da Grande Florianópolis 

 

O “Caderno de Orientações Técnicas” (BRASIL,2016) sobre medidas 

socioeducativas em meio aberto, aponta uma relação de procedimentos técnicos 

necessários para a implementação do Serviço de Proteção Social ao Adolescente em 

Cumprimento de medida Socioeducativa de LA e PSC (Quadro 9). 
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Quadro 9 — Procedimentos para a implementação do Serviço de Medida 
Socioeducativa em meio aberto 

1°. Diagnóstico socioterritorial e da rede de atendimento socioeducativo; 
2°. capacitação de técnico/equipe técnica que atuará no Serviço de Medida Socioeducativa em 
meio aberto; 
3°. organização do Serviço de Medida Socioeducativa, no que se refere à metodologia de 
atendimento; 
4°. estabelecimento de rotina sobre os atendimentos prestados e sobre o trabalho desenvolvido no 
Serviço: Plano Individual de Atendimento (PIA); Relatórios periódicos para o judiciário; Registro 
Mensal de Atendimento (RM); 
5°. estabelecimento de protocolo e fluxos com Sistema de Justiça; 
6°. estabelecimento de Fluxos com as políticas setoriais, com a rede socioassistencial privada e 
com as demais instâncias do Sistema de Garantia de Direitos (SGD); 
7°. inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), conforme 
previsão da Lei 12.594/12 (SINASE). 
8°. Participação na Comissão Municipal Intersetorial de Atendimento Socioeducativo 

Fonte: Brasil (2016, p. 48). 
 

A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (BRASIL, 2009) ainda 

define objetivos a fim de garantir a proteção social no Serviço de Proteção Social ao 

Adolescente em Cumprimento em Meio Aberto: 

1. Realizar acompanhamento social a adolescente durante o cumprimento da 
medida, bem como sua inserção em outros serviços e programas 
socioassistenciais e de outras políticas públicas setoriais; 2. Criar condições que 
visem à ruptura com a prática do ato infracional; 3. Estabelecer contratos e 
normas com o adolescente a partir das possibilidades e limites de trabalho que 
regrem o cumprimento da medida; 4. Contribuir para a construção da 
autoconfiança e da autonomia dos adolescentes e jovens em cumprimento de 
medidas; 5. Possibilitar acessos e oportunidades para ampliação do universo 
informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências; 6. 
Fortalecer a convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2016, p. 38). 

 

4.4.4.1. Execução da MSE nos Equipamentos da Assistência Social e Secretarias 

Municipais (gestão) 

 

Conforme visto anteriormente, em Santa Catarina, do total de municípios 

catarinenses, apenas 29,5% (87) possuem CREAS implantados. Assim muitos 

municípios catarinenses encontram alternativas para que os/as adolescentes dos seus 

municípios cumpram a medida socioeducativa imposta pela Justiça.  

Na Mesorregião da Grande Florianópolis, por ocasião da pesquisa (2018), as 

MSE de LA e PSC eram executadas em três espaços: equipamentos do CREAS, 
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equipamento do CRAS e nos espaços da gestão municipal (Secretarias Municipais de 

Estado). 

Dos 22 municípios da Grande Florianópolis, 36,4% (8) possuem CREAS com 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa; 

36,2% (8) executam as medidas de LA e PSC na gestão das Secretarias nas quais estão 

aportados os equipamentos, serviços e programas assistenciais, e 27,2% (6) são 

executados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), equipamento da 

Proteção Social Básica da Assistência Social (Tabela 9, Gráfico 11). 

 
 

Gráfico 11 – Medidas em Meio Aberto, segundo local de execução (2018) 

 
Fonte: Coleta de dados NECAD (2018). 

 
 

Importante destacar que, nos municípios onde as medidas socioeducativas têm 

sido executadas na gestão das Secretarias Municipais, a Assistência Social, tem sido em 

alguns municípios acumuladas com outras Secretarias Municipais: Saúde, Habitação, 

Saneamento. Somente os municípios de Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e 

Alfredo Wagner possuem Secretarias Municipais de Assistência Social em separado das 

demais, porém com nomes diferenciados (Quadro 10). 
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Quadro10 – MSE segundo municípios e local da execução 2018  
PORTE MUNICÍPIOS 

LOCAL DE 
EXECUÇÃO 

SECRETARIAS 

Porte I 

Águas Mornas, Antônio Carlos, São 
Pedro de Alcântara 

Gestão Secretaria de Assistência 
Social e Saúde 

Anitápolis Gestão Secretaria de Saneamento, 
Assistência Social e Saúde 

Angelina, Major Gercino, 
Canelinha, Paulo Lopes e Rancho 

Queimado 

CRAS  

Governador Celso Ramos e Nova 
Trento 

Gestão Secretaria de Assistência 
Social e Habitação 

Santo Amaro da Imperatriz, São 
Bonifácio e Alfredo Wagner  

Gestão Secretaria de Assistência 
Social ou congênere16 

 
Garopaba CREAS  

Porte II São João Batista e Tijucas   
Médio Porte Biguaçu CREAS  

Grande 
Porte 

Florianópolis, São José e Palhoça CREAS  

Fonte: Coleta de dados NECAD (2018). 
 
4.4.4.2 Execução da Medida de LA e PSC, segundo equipe técnica 

 

A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 

Assistência Social (NOB-RH/SUAS) (Resolução 269, de 13/12/2006c e Resolução 1, de 

25/01/2007) e posteriormente a Resolução 17/201117 do CNAS definem como 

composição obrigatória na proteção social básica, onde se encontram os CRAS, a 

presença de assistente social e psicólogo/a (art. 1o da Resolução 17/2011) e, para os 

CREAS, a presença de assistente social, psicólogo/a e advogado/a. Também reconhece 

outras categorias profissionais que poderão compor as equipes nos serviços 

socioassistenciais das diferentes proteções sociais, bem como na gestão do SUAS, a 

saber: 

§1o Essas categorias profissionais de nível superior poderão integrar as equipes 
de referência considerando a necessidade de estruturação e composição, a partir 
das especificidades e particularidades locais e regionais, do território e das 
necessidades dos usuários, com a finalidade de aprimorar e qualificar os serviços 
socioassistenciais. [...] 
§3o São categorias profissionais de nível superior que, preferencialmente, 
poderão atender as especificidades dos serviços socioassistenciais: 
Antropólogo, Economista Doméstico, Pedagogo, Sociólogo, Terapeuta 
ocupacional e Musicoterapeuta. 

 
16 Está na Pasta exclusiva da assistência Social, porém com nome diferenciado (Secretaria de 
Desenvolvimento Comunitário e Assistência Social). 
17 A Resolução de 20 de junho de 2011 ratifica a equipe de referência definida pela NOB-RH/SUAS e 
reconhece as categorias profissionais de nível superior para atender as especificidades dos serviços 
socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do Sistema Único de Assistência Social — SUAS 
(BRASIL, 2011). 
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Art. 3o São categorias profissionais de nível superior que, preferencialmente, 
poderão compor a gestão do SUAS: Assistente Social, Psicólogo, Advogado, 
Administrador, Antropólogo, Contador, Economista, Economista Doméstico, 
Pedagogo, Sociólogo, Terapeuta ocupacional (BRASIL, 2011). 

Dos 22 munícipios da Grande Florianópolis, oito deles executam as medidas 

socioeducativas de LA e PSC na gestão municipal do SUAS. Com exceção dos 

municípios Anitápolis e Antônio Carlos, todos os demais municípios (porte pequeno I) 

informaram, por ocasião da coleta de dados da pesquisa, possuir assistente social e 

psicólogo/a na equipe de gestão, que, além de desempenhar o SUAS, na Secretaria 

respectiva, acompanhavam os casos de adolescentes em MSE de LA e PSC (Quadro 

11). 

 
Quadro 11 – Execução das MSE nas Gestões municipais, segundo Equipe técnica 

MUNICÍPIO EQUIPE LOCAL DE EXECUÇÃO 
Águas Mornas Assistente Social Secretaria de Saúde e Assistência Social 
Alfredo Wagner Assistente Social Secretaria de Desenvolvimento Comunitário, 

Promoção e Assistência Social 
Anitápolis Assistente Social e 

Psicólogo 
Secretaria de Saúde, Saneamento e 

Assistência Social 
Antônio Carlos Assistente Social e 

Psicólogo 
Secretaria de Saúde e Assistência 

Governador Celso Ramos Assistente Social Secretaria de Assistência e Habitação 
Nova Trento Assistente Social Secretaria de Assistência e Habitação 

São Bonifácio  Assistente Social Secretaria de Assistência Social 
São Pedro de Alcântara Assistente Social Secretaria Saúde e Assistência 

Fonte: Banco de dados Pesquisa NECAD (2018). 
 

Em relação aos municípios que executam as medidas socioeducativas nos 

equipamentos dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), todos de 

Porte Pequeno I, os municípios de Leoberto Leal, Canelinha e Rancho Queimado 

apontaram apenas o/a assistente social como técnico/a que acompanhava os/as 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de LA e PSC (Quadro 12 e 

Gráfico 12). 

 
Quadro 12 – Municípios que executam a MSE em meio aberto no CRAS, segundo 

equipe técnica de referência 
MUNICÍPIO PORTE EQUIPE  

Angelina PPI Assistente Social e Psicólogo 
Canelinha PPI Assistente Social 
Leoberto Leal PPI Assistente Social 
Major Gercino PPI Assistente Social e Psicólogo 
Paulo Lopes PPI Assistente Social e Psicólogo 
Rancho Queimado PPI Assistente Social  

Fonte: FECAM (2018) e Banco de dados Pesquisa NECAD (2018). 
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Gráfico 12 – Municípios que executam MSE no CRAS, segundo Equipe técnica 

 
Fonte: Banco de dados Pesquisa NECAD (2018). 

 
 
Conforme Tabela 8, em 2018, dos 12 CREAS implantados, oito deles 

executavam o Serviço de Proteção Social ao Adolescente em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de LA e PSC, sendo municípios de Porte Pequeno II (3); Médio Porte (1) 

e Grande Porte (4). 

De acordo com a Resolução 119/2006 – CONANDA, é recomendável que a 
composição da equipe de referência das entidades e/ou programas que 
executam a medida socioeducativa de PSC e de LA corresponda ao número de 
20 (vinte) adolescentes para cada técnico. Porém, essa recomendação integrará 
a análise necessária à regulação da composição da equipe do Serviço de MSE 
em Meio Aberto, que deverá ser submetida às instâncias de pactuação e 
deliberação do SUAS (Comissão Intergestores Tripartite – CIT/Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS) (BRASIL, 2016, p. 56). 

Em relação à equipe técnica do CREAS, nos municípios de Porte Pequeno II, 

somente Tijucas tinha o/a pedagogo/a na composição técnica, além do/a psicólogo/a e 

assistente social, conforme ratificado na Resolução 17/2011 (CNAS). Em nenhum deles 

foi informada a presença do/a advogado/a (Quadro 13). Contudo, como mencionamos 

anteriormente, por ocasião da coleta qualitativa, o município de são João Batista havia 

passado por mudanças na equipe técnica, e a coordenação, que também atuava como 

técnico/a, era de formação em direito (advogado/a). 

  

50%50%

Assistente Social e Psicólogo (3) Assistente Social (3)
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Quadro 13 – Municípios de Pequeno Porte II, segundo Equipe técnica 

MUNICÍPIO EQUIPE 
LOCAL DE 

EXECUÇÃO MSE 
Garopaba Assistente Social e Psicólogo CREAS 

São João Batista Assistente Social e Psicólogo CREAS 

Tijucas 
Assistente Social, Psicólogo e 

Pedagogo 
CREAS 

Santo Amaro da 
Imperatriz18 

SI CREAS 

Fonte: Banco de dados Pesquisa NECAD (2018), atualizado em 2020. 
 

Em relação aos municípios de Médio e Grande Portes, o município de são José 

e Palhoça apresentam a equipe mais completa e com áreas de conhecimento para além 

daquela obrigatória prevista no art. 1o da Resolução 17/2011, do CNAS (BRASIL, 2011), 

tendo incluído pedagogo/a e advogado/a (Quadro 14). 

 
Quadro 14 – Municípios de Médio e Grande Porte, segundo equipe técnica 

MUNICÍPIO EQUIPE  LOCAL DE 
EXECUÇÃO MSE 

Biguaçu Assistente Social e Psicólogo CREAS 
Florianópolis Assistente Social e Psicólogo CREAS 
São José Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo e Assessor 

Jurídico 
CREAS 

Palhoça Assistente Social, Pedagogo e Psicólogo CREAS 
Fonte: Banco de dados Pesquisa NECAD (2018). 

 
Em relação à equipe técnica exclusiva para atendimento em medida 

socioeducativa de LA e PSC nos equipamentos CREAS, em 2018, dos 2.281 CREAS no 

Brasil, 68% (1543) não possuíam equipe exclusiva para atendimento à medida 

socioeducativa em meio aberto (BRASIL, 2020).  

Na mesorregião da Grande Florianópolis, em 2018, quando da coleta de dados 

da pesquisa, somente os municípios com CREAS de Grande Porte (Florianópolis, 

Palhoça e São José) tinham equipe exclusiva para esse atendimento. Os outros dividiam 

suas tarefas nos demais serviços do CREAS. Contudo, dados atualizados do Censo 

Suas, em 2018, apontam modificações e ampliação das equipes exclusivas, tendo 

 
18 No período de realização da coleta de dados na 1a etapa (em 2018), o município de Santo Amaro da 
Imperatriz informava ter CREAS implantado, contudo não se conseguiu identificar, apesar dos esforços 
dos pesquisadores no diversos contatos a diferentes profissionais da gestão municipal, se naquele período 
havia Serviço de MSE implantado no CREAS, e nem mesmo a composição da equipe técnica do CREAS. 
Assim as informações do município ficaram prejudicadas pelo desencontro das informações prestadas. 
Dados extraídos do Censo Suas informam que o ano de implantação do CREAS foi 2015 e, em 2016, o 
município já alimentou a base de dados do Censo Suas, informando o quantitativo de adolescentes em 
MSE, sendo, porém, atendidos pela equipe do PAEFI-CREAS (Gráfico 9). 
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atualmente apenas Santo Amaro da Imperatriz (que implantou CREAS em 2015), e São 

João Batista (CRAS implantado em 2010), que ainda não possuem equipes técnicas 

exclusivas para as medidas em meio aberto (LA e PSC) (Quadro 15). 

 
Quadro 15 – CREAS com Serviço de MSE em meio aberto, segundo equipe 

exclusiva 
MUNICÍPIO PORTE EQUIPE EQUIPE EXCLUSIVA 

em 2017 
Coleta pesquisa 

fase 1 

EQUIPE 
EXCLUSIVA em 

2017 Censo 
Suas2018 

Garopaba PPII Assistente Social e Psicólogo Não Sim 
Tijucas PPII Assistente Social, Psicólogo, 

Pedagogo 
Não Sim 

São João 
Batista 

PPII Assistente Social e Psicólogo19 Não Não 

Santo Amaro 
da Imperatriz 

PPII  
SI 

 
SI 

Não 

Biguaçu MP Assistente Social e Psicólogo Não Sim 
Florianópolis20 GP Assistente Social e Psicólogo Sim Sim 
Palhoça GP Assistente Social e Psicólogo, 

Pedagogo e Assessor jurídico 
Sim Sim 

São José GP Assistente Social e Psicólogo Sim Sim 
Fonte: Banco de dados Pesquisa NECAD (2018). 

 
4.5 ASPECTOS SOBRE A METODOLOGIA DOS SERVIÇOS DE MSE DE LA E PSC 

NOS CREAS 

 

A metodologia é sempre o “caminho” que buscamos para alcançar a finalidade, 

objetivo proposto. O SINASE, em seu capítulo sobre os Parâmetros da Gestão 

Pedagógica do Atendimento Socioeducativo assinala:  

O adolescente deve ser alvo de um conjunto de ações socioeducativas que 
contribua na sua formação, de modo que venha a ser um cidadão autônomo e 
solidário, capaz de se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e com 
tudo que integra a sua circunstância e sem reincidir na prática de atos 
infracionais. Ele deve desenvolver a capacidade de tomar decisões 
fundamentadas, com critérios para avaliar situações relacionadas ao interesse 
próprio e ao bem comum, aprendendo com a experiência acumulada individual e 
social, potencializando sua competência pessoal, relacional, cognitiva e produtiva 
(BRASIL, 2006, p. 46). 

 
19 Conforme dito anteriormente, na coleta de dados da 1a fase, São João Batista não informou a existência 
de advogado na equipe. Contudo, na 2a fase qualitativa das visitas e entrevistas, a coordenação do Serviço 
estava com um profissional do direito que também realizava o acompanhamento aos adolescentes. 
20 Em 2018, no segundo semestre, foi implantado na região continental do município de Florianópolis o 2o 
Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida de LA e PSC; contando com uma 
equipe de duas psicólogas, dois assistentes sociais e uma educadora social. 
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O acompanhamento ao/à adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto pressupõe uma dupla dimensão para sua execução: a 

proteção social e a responsabilização (BRASIL, 2016). Ressalta-se que “a proteção 

social, dimensão a ser garantida durante o cumprimento da medida socioeducativa, é um 

mecanismo que busca a criação de condições favoráveis à superação da negação de 

direitos inerentes à trajetória da maioria desses adolescentes” (BRASIL, 2016, p. 51). Já 

a responsabilização, dimensão também importante da medida socioeducativa, tem como 

objetivo levar o adolescente à reflexão frente à prática de ato infracional e suas 

consequências. Todavia, deve-se destacar que responsabilizar não significa punir, 

constranger, reprimir ou humilhar. Isso porque “a responsabilização deve ser suscitada 

por meio das intervenções técnicas e da inserção do adolescente em atividades/serviços 

que promovam a reflexão sobre a convicção que o leva à opção pela trajetória infracional” 

(BRASIL, 2016, p. 51).  

Para o acompanhamento técnico do cumprimento de medidas socioeducativas, 

a equipe técnica enfrentará desafios para a compreensão do contexto em que vivem 

os/as adolescentes e os fatores que os/as levaram a cometer um ato infracional. A 

compreensão desses aspectos faz-se importante para que sejam superadas visões pré-

estabelecidas e estereótipos que interfiram negativamente no resultado do trabalho.  

 

4.5.1 Adolescente e motivações para o ato infracional: a percepção da equipe 

técnica 

 

A percepção que a equipe técnica, em especial dos assistentes sociais que 

atuam nas medidas em meio aberto, tem sobre o/a adolescente e a motivação para a 

prática infracional possibilita compreender possíveis caminhos da intervenção técnica. 

Sendo assim, aspectos importantes em relação a conceitos e percepções se desdobrarão 

na metodologia e na gestão pedagógica desse atendimento. 

Para isso, perguntamos aos/às entrevistados/os quem era o/a adolescente que 

chegava para cumprir uma medida socioeducativa e o que o/a levava a cometer ato 

infracional. Muito embora todas as entrevistadas tenham demonstrado, por meio das 

respostas, clareza dos princípios fundantes trazidos pela Doutrina da Proteção Integral, 

a qual entende que todas as crianças e adolescentes são destinatários de direitos 

fundamentais e, portanto, devem ser alcançados pelas ações das políticas públicas, além 
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de terem compreensão sobre a perspectiva de que a adolescência é uma etapa da vida 

independente da condição jurídico-legal, apenas um/a entrevistado/a, quando 

perguntado/a: “Quem é esse adolescente que chega para cumprir uma medida 

socioeducativa?”, teve uma resposta curta, como deveria. “É simplesmente um 

adolescente” (E2). 

Nesse sentido, Costa (2006), ao se referir ao/a adolescente autor de ato 

infracional afirmava: “Não estamos diante de um infrator, que, por acaso, é um 

adolescente, mas, de um adolescente, que, por circunstâncias, cometeu ato infracional” 

(COSTA, 2006, p. 73). Ou seja, muitas vezes reduzimos esse/a adolescente à sua 

condição infracional, quando circunstâncias estruturais, situacionais e infracionais o/a 

tornaram um infrator/a, esquecendo-nos de que sua condição peculiar de sujeito de 

direitos em desenvolvimento o/a insere no conceito de adolescência, o que é amplamente 

discutido na literatura técnica brasileira. 

Em relação às motivações que levam adolescentes a praticar atos infracionais, 

as/os entrevistadas/os entendem que o contexto da desigualdade social, o contexto 

familiar fragilizado, o reconhecimento social por meio de status, poder e ineficiência das 

políticas públicas são elementos potencializadores do seu envolvimento infracional 

(Quadro 16). 

 
Quadro 16 — Motivações que levam o/a adolescente à prática infracional 

Contexto da 
desigualdade 

social 

“[...] situação de vulnerabilidade, no contexto geral, seja familiar seja social 
(...)” (E1). 
“[...] na sua grande maioria vive a questão da sobrevivência” (E2). 
“[...] a questão econômica atravessa a vida deles, não tem como a gente 
negar, miserabilidade” (E6). 

Estratégia do 
adolescente para o 
reconhecimento 

social 

“[...] são os “status” que isso traz, o acolhimento recebido de determinados 
grupos, e a identificação com alguns grupos que projetam esse 
adolescente” (E4). 
“[...] eles conseguem se identificar, por onde eles andam, quem é que tem 
status, quem é que tem poder, quem é que se dá bem, que é a questão 
mesmo das representações sociais, [...] geralmente segue um caminho 
diferente do que a política nos propõe inseri-los” (E6). 

Contexto de 
conflito familiar 

“cometem ato infracional para tentar pedir socorro, é uma forma de chamar 
atenção” (E1). 
 “Esse adolescente que chega aqui tem geralmente alguns conflitos 
familiares” (E4). 

Ineficiência das 
políticas públicas 

“[...] consigo ter um olhar deles mais como vítimas do que como um infrator, 
pois normalmente estão fora do alcance das políticas públicas” (E5). 
“[...] são adolescentes/jovens que não acessam a política pública de saúde, 
não acessam a política pública de educação, então eles vão situando por 
outros territórios” (E6). 

Fonte: Banco de dados Pesquisa NECAD (2018). 
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Como observamos no quadro acima, a desigualdade social, o contexto familiar e 

a ineficiência das políticas públicas são aspectos destacados pelos/as entrevistados/as, 

que potencializam o envolvimento de adolescentes com a prática de atos infracionais. 

Em relação ao contexto da desigualdade social, a fala de um/a dos/as entrevistados/as 

aponta para aspectos importantes:  

O reconhecimento social dos adolescentes das periferias, morros ou 
comunidades empobrecidas não acontece da mesma forma que dos 
adolescentes de classes economicamente média e alta. Muitas vezes, esse 
reconhecimento só é conquistado pelos adolescentes a partir da sua inserção na 
prática de atos infracionais. Para além da questão financeira (que nem sempre é 
um ganho monetário real), algumas atividades como o tráfico de drogas e 
condutas afins, por exemplo, coloca o adolescente num lugar de poder e 
reconhecimento por vezes desejado, consciente ou inconscientemente (E7). 

No contexto, o ambiente familiar também traz elementos que potencializam o 

envolvimento deles/as na prática infracional:  

[...] a maioria deles eu consigo perceber que eles cometem a infração porque são 
famílias com problemas, mãe abandonou, pai é traficante. Eles acabam 
respondendo a violência que eles sofrem cometendo essas infrações, alguns até 
pra chamar atenção mesmo, tem casos aqui que é visível que eles querem 
chamar atenção, “eu tô aqui pai e mãe, me vejam”, e pai e mãe não conseguem 
ter esse olhar (E5). 

[...] a escola exclui por qualquer motivo. Um comportamento que poderia buscar 
alguma ajuda, buscar uma solução [...]. Tem vários motivos, muitas vezes é o 
abandono familiar, outras é o querer ter, o “ter”, que acaba levando ele a fazer 
um delito desses ou se envolver no tráfico ou furto, mas é a questão do “ter” (E4). 

A situação da desigualdade social e seus elementos potencializadores colocam 

crianças e adolescentes empobrecidos/as na rota direta de riscos sociais, conforme 

aponta o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF):  

As crianças menos favorecidas também têm maior probabilidade de sofrer 
insegurança alimentar e estresse parental (inclusive falta de tempo dos pais), e 
de ter carga alostática21 mais elevada, devido a estresse recorrente. Ao longo da 
vida, terão maior probabilidade de apresentar dificuldades comportamentais, 
habilidades e aspirações mais limitadas, níveis mais baixos de educação e 
ganhos mais baixos na vida adulta. Outros riscos incluem maior incidência de 
desemprego e dependência da assistência social, gravidez na adolescência, 
envolvimento com ocorrências policiais e com o sistema judiciário, alcoolismo e 
drogadição (UNICEF, 2011, p. 30). 

 
21 Custo acumulado no corpo, sobrecarga. 
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Apesar da melhora ocorrida após a extinção do antigo Código de Menores, onde 

o/a adolescente era visto/a meramente como produto tutelado, ainda há a violação de 

direitos, e a cidadania dos/as adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 

ainda é colocada sob questionamento. Muitos dos atos infracionais cometidos por 

adolescentes têm sua raiz na falta de acesso à cidadania que lhes é legalmente 

garantida. Daí a importância de se terem políticas públicas voltadas para essa parcela 

social como forma de o Estado desempenhar seu papel e a maneira de os/a adolescentes 

exercerem seus direitos de cidadãs/os. 

 

4.5.2 Em relação ao Plano Individual de atendimento (PIA) e à família do/a 

adolescente 

 

O PIA surge como necessidade no processo socioeducativo de se pensar um 

plano de atendimento individualizado que considere as especificidades de cada 

adolescente, considerando sua condição de sujeito de direitos e em condição peculiar de 

desenvolvimento. Assim, segundo Moreira (et al. 2015), há duas funções primordiais para 

o PIA:  

[...] assegurar o acesso aos direitos fundamentais preconizados no ECA e 
promover, para cada adolescente, a individualização da medida [...]. Como 
individualizador da medida socioeducativa, o PIA abre espaço para o adolescente 
se posicionar frente a sua própria história, traçando conjuntamente suas 
perspectivas para o futuro (MOREIRA et al, 2015,p. 344). 

Em relação ao PIA, segundo a Lei 12.594/2012, que estabelece a 

obrigatoriedade da elaboração e posterior envio ao Poder Judiciário, temos: 

Art. 52. O cumprimento das medidas socioeducativas, em regime de prestação 
de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, 
dependerá de Plano Individual de Atendimento (PIA), instrumento de previsão, 
registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. 
Parágrafo único. O PIA deverá contemplar a participação dos pais ou 
responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador 
do adolescente, sendo esses passíveis de responsabilização administrativa, nos 
termos do art. 249 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), civil e criminal. 
Art. 53. O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do 
respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente 
e de sua família, representada por seus pais ou responsável (BRASIL, 2012). 
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A Lei do SINASE ainda estabelece que, para as medidas em meio aberto (LA e 

PSC), o prazo máximo de sua elaboração conjunta com o/a adolescente é de 15 dias, e 

para as medidas em meio fechado (internação e semiliberdade), 45 dias. Ou seja, os 

objetivos são de acompanhar o/a adolescente durante o cumprimento da medida, bem 

como inseri-lo/a em outros programas socioassistenciais com intuito de criar condições 

de ruptura com a prática infracional.  

Nesse sentido, segundo o Censo Suas, do total de CREAS no Brasil, 91,4% 

constroem o PIA quando a MSE é a Liberdade Assistida, e 89%, quando é Prestação de 

serviço à Comunidade. Na mesorregião da Grande Florianópolis, todos os municípios 

com Serviço de MSE implantados afirmam elaborar o PIA. 

Na pesquisa, fase qualitativa, perguntamos aos/às entrevistados/as: “Como você 

vê o Plano individual de Atendimento (PIA) no atendimento ao/a adolescente, e como ele 

é elaborado?”. 

Conforme resposta da/o entrevistada/o no CREAS de Biguaçu, o PIA é 

construído a partir do terceiro encontro e pode demorar cerca de dois a três atendimentos 

para sua construção. Após o primeiro ou segundo atendimento, mesmo que preenchido 

o PIA, ainda de forma parcial, o/a adolescente já pode levar o documento para casa com 

o intuito de pensar sobre ele até o próximo atendimento, onde será retomada a 

construção. Quando finalizado, é impresso e assinado, e é feita a construção de um ofício 

com o relatório inicial de acompanhamento para submissão ao Fórum da Comarca de 

Biguaçu, senão vejamos: 

Não temos como prática construirmos o PIA no primeiro ou segundo atendimento, 
pois entendemos a importância de estabelecer um vínculo inicial com o 
adolescente. Apresentar-lhe o Serviço, a metodologia de acompanhamento, 
estabelecer os acordos iniciais, e o conhecimento mínimo (por parte da equipe) 
acerca da trajetória de vida e demandas dos adolescentes. Desde a acolhida no 
Serviço, já é falado sobre estes tópicos, que são retomados nos primeiros 
atendimentos, quando apresentamos o documento físico do Plano Individual de 
Atendimento. Sua construção costuma levar dois ou três atendimentos. O 
fazemos em um ou dois e entregamos para que o adolescente o leve para casa 
e pense sobre ele até a próxima semana, momento em que retomamos sua 
construção, imprimimos, assinamos e realizamos construção de ofício com 
relatório inicial de acompanhamento para submissão ao Fórum da Comarca (E7). 

Ainda no CREAS de Biguaçu, a construção do PIA é feita de forma coletiva com 

o/a adolescente, assistente social e psicólogo/a: “[...] ao longo dessa construção, cada 
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técnico vai trazendo elementos específicos à sua formação, mas não existe uma divisão 

específica de cada uma das profissionais nessa construção” (E7). 

No CREAS de Garopaba, o PIA já teve algumas alterações, sendo que cada 

equipe faz as que entendem necessárias. 

No primeiro, a gente marca, quando ele chega pro primeiro atendimento é que 
acontece essa conversa, a gente faz o PIA com ele e com a mãe ou com o pai. 
[...] já teve algumas alterações, porque cada equipe que vinha, mudava alguma 
coisa, então foi feito pelas equipes (E3). 

No CREAS de Florianópolis, o/a adolescente pode não ter cumprido 

completamente o PIA, por alguma dificuldade, mas a medida pode se dar por cumprida. 

O PIA não diz se foi cumprida ou não a medida, mas ele norteia os atendimentos. 

[...] no nosso relatório final de conclusão, a gente fala “olha, as vezes o 
adolescente não cumpriu completamente o PIA ,mas, em virtude de dificuldades, 
a gente identifica que cumpriu a medida, sim, ou então coloca no relatório ali, 
cumpriu parcialmente, cumpriu totalmente, fez isso, tudo que estava acordado 
ele fez, não cumpriu tal coisa, mas se a gente entender que tem justificativa para 
aquilo, a gente não vai deixar de dar cumprimento por causa de as vezes, uma 
situação ou outra, né, a gente avalia e coloca, está sempre com base no plano 
individual de atendimento, não necessariamente ele norteia, ele por si só ele não 
dá o cumprimento ou descumprimento, mas ele norteia os atendimentos (E2). 

No CREAS de Palhoça, os três primeiros atendimentos servem para a 

elaboração do PIA, utilizando-se sempre da fala do/a próprio/a adolescente para seu 

preenchimento. 

Os três primeiros atendimentos são para elaboração do PIA. [...] o documento ele 
é iniciado o preenchimento, pode ser um dos técnicos que pode estar 
preenchendo, ele é preenchido junto com a família manualmente, e aí quando vai 
chegando nos aspectos ali referente a escola, o pedagogo pode detalhar mais as 
perguntas, pode instigar mais, se ele não vai pra escola, então o pedagogo, a 
parte escolar, ele vai mesmo sendo eles que está preenchendo o documento. Aí 
depois tem a parte que o assistente social que vai verificar a questão que se já é 
cadastrado no Cadastro Único. Então assim, cada um vai atuando dentro da sua 
área no documento, eu estou aqui preenchendo, mas os técnicos que trabalham 
juntos também vão [...] (E1). 
Aqui no nosso serviço, a gente preza muito o preenchimento desse documento, 
com a fala dele, e tem a questão das habilidades [...] (E1). 

Em relação à elaboração do PIA, a equipe técnica do CREAS de Palhoça faz a 

alteração quando necessária: “[...] a gente já deu uma aprimorada nele, aí foi vendo o 

que precisava perguntar, o que não precisava, ele foi mexido assim umas duas ou três 

vezes e agora ele está assim, a gente vê que ele está bem dentro do que atende” (E1). 
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No CREAS de Tijucas, a/o entrevistada/o faz importante reflexão quanto ao PIA 

ser falho: 

Nesse primeiro encontro, a gente já marca o próximo encontro que é pra 
construção do PIA, o nosso PIA, na verdade, é falho, porque, pra mim, o PIA é 
uma construção, vais construindo junto com o adolescente e com a família, um 
projeto de vida, um projeto de vida futura, a gente acaba fazendo em uma, duas 
vezes só perguntas prontas, na maioria eles nem falam, se fecham, não querem 
falar nada, outros dizem “tu não tem nada com isso” “o que eu quero, o que não 
quero”, esse que a gente precisa de mais tempo, convencimento, mas nosso PIA 
é um formulário de perguntas e respostas que a gente aplica (E4). 

No CREAS de São João Batista, informam que o PIA se encontra defasado: “O 

nosso é horrível, defasado, ele é bem defasado. [...] a gente agora tá estudando pra 

mudar esse PIA [...]” (E5). 

No CREAS de São José, buscaram construir um PIA que delimitasse o que a 

política tem a oferecer, o que a família tem para contribuir, qual o papel do CREAS e, por 

fim, o do/a adolescente. Todavia, entendem que um PIA com maior vínculo com o/a 

adolescente poderia ser elaborado de forma mais abrangente, mas, infelizmente, são 

cobrados para fazê-lo, sendo uma obrigação da equipe, não sendo possível ser realizado 

na forma que almejam:  

Nós fizemos o PIA, a questão é a operacionalização desse PIA, porque, com 
todas essas dificuldades que a gente tem, tanto pela presença deles nesse 
equipamento tanto para a constituição de um vínculo e de que esse espaço seja 
significativo, então muitas vezes parecia para nós algo muito distante do 
operacionalizar um plano conjuntamente com todos esses fatores, as outras 
políticas também (E6). 

Vamos fazer um plano de atendimento com o jovem e com a família, ótimo! E o 
que que a gente de verdade vai conseguir fazer com eles. Porque se a gente 
tivesse realmente como dar a contrapartida, a gente poderia trabalhar motivação 
e gente poderia trabalhar outras questões (E6). 

O lugar do PIA hoje na nossa equipe é o lugar da obrigatoriedade, porque 
estamos sendo cobrados a fazer e aí do jeito que a gente pensou de fazer o PIA 
é até de como a gente poderia dar visibilidade para isso, [...], de só o adolescente 
vai fazer, com o que ele vai se comprometer, a gente construiu o PIA de uma 
forma que; o que que a política tem a oferecer, e os outros fatores; o que a família 
tem para contribuir e qual é o nosso papel e, por fim, o adolescente (E6). 

É justamente de posse do PIA que o/a adolescente e sua família terão como norte 

as atividades que o/a auxiliarão em seu pleno desenvolvimento pessoal e social. Por isto, 

é preocupante que esse instrumento tão importante não esteja sendo operado e utilizado 

de forma completa e alcançando seu objetivo. 
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Segundo Fuchs, Mezêncio e Teixeira (2009), o PIA visa:  

Garantir uma abordagem individual do adolescente considerando que cada um 
deles tem uma história singular (sua biografia), um presente e uma perspectiva 
de futuro particular que o identifica como pessoa e cidadão único (ver Unidade 2 
deste Módulo). Pactuar com o adolescente e sua família e/ou responsável metas 
e compromissos viáveis que possam auxiliar a organizar o seu presente e criar 
perspectivas de futuro desvinculados da prática de ato infracional. Estabelecer, 
para o técnico ou orientador de referência, indicadores objetivos (as metas 
pactuadas) para o acompanhamento do adolescente durante o período de 
cumprimento da medida (FUCHS; MEZÊNCIO; TEIXEIRA, 2009, p. 4). 

Ainda segundo as autoras, em relação a orientações no processo de elaboração 

do PIA, é condição fundamental a realização de estudo de caso, pois  

O estudo de caso permite que o orientador, técnico ou educador de referência 
organize os dados sobre o adolescente, sua família, grupos de pertencimento 
e/ou referência, inicie um processo de compreensão desse adolescente em 
relação às suas necessidades (por exemplo: aprendizagem de leitura e escrita, 
obtenção de ganho para alimentação e outras necessidades básicas), urgências 
de encaminhamentos (por exemplo: documentos, saúde bucal, moradia), 
aptidões e competências (por exemplo: comunicação oral, desenho) e interesses 
(por exemplo: música, skate), sentimentos e sonhos (FUCHS; MEZÊNCIO; 
TEIXEIRA, 2009, p. 4). 

Assim, as autoras completam dizendo que a execução do PIA coloca as 

seguintes questões: necessidade de registro escrito e sua documentação; 

estabelecimento e mobilização da rede de serviços e programas necessários para 

viabilizar o plano daquele/a adolescente, em especial, e por onde ele/a irá transitar; 

acompanhamento da execução do plano com avaliação permanente das dificuldades, 

obstáculos e facilitações para a sua realização.  

Esse documento, o PIA, deve estar presente nos encontros e reflexões do/a 

adolescente com o responsável pelo seu acompanhamento. Nesses encontros, novas 

metas podem surgir e se agregar ou substituir as anteriores, “porque é necessário 

considerar que uma das características da adolescência é sua labilidade ou instabilidade 

quanto a interesses e disponibilidade pessoal” (FUCHS; MEZÊNCIO; TEIXEIRA, 2009, 

p. 5). Por fim, o PIA deve guiar o encerramento da medida socioeducativa. 

O encerramento da medida coloca o desafio — a ser refletido com o adolescente 
e seus apoios na família ou comunidade local — de como o adolescente dará 
continuidade ao seu plano. Isto é particularmente importante, porque está 
diretamente relacionado com as finalidades do cumprimento da medida 
socioeducativa em seus aspectos ético-pedagógicos, isto é, que o adolescente 
defina e percorra outros circuitos existenciais que não o da prática do ato 
infracional (FUCHS; MEZÊNCIO; TEIXEIRA, 2009, p. 8). 
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4.5.3 A família e o meio aberto: desafios do Serviço 

 

Existem muitos desafios em relação ao atendimento em conjunto da família do/a 

adolescente em medida socioeducativa em meio aberto. Para melhor entendimento 

quanto a esses desafios de saber como são executados, perguntamos: “Em relação ao 

atendimento/acompanhamento familiar, qual é a frequência e metodologia?”. Os dados 

sugerem a pouca participação da família no cumprimento da medida de LA e PSC. 

No CREAS de Garopaba, a família esporadicamente aparece para atendimento. 

As técnicas sinalizaram no sentido de programar um encontro com os pais de 

adolescentes em cumprimento de MSE, pois alguns não sabem como lidar com a 

situação, se culpam pelo ato cometido pelo adolescente. 

Na verdade, é assim: de tempos em tempos a gente atende a família [...]. A gente 
sempre tenta acompanhar, porque é assim, a gente até teve uma capacitação 
sobre formação de grupos no CREAS e queria fazer um encontro com os pais de 
MSE, os pais não sabem lidar, a maioria que eles trazem pro atendimento é ‘onde 
foi que eu errei?’ (E3). 

No CREAS de São José, segundo relato da equipe, desde a acolhida, a família 

é convidada a fazer parte do processo do/a adolescente. Os responsáveis são 

convidados a participar de atendimentos familiares, onde podem auxiliar no planejamento 

das atividades com os/as adolescentes. Contudo, segundo os/as entrevistados/as, as 

famílias não se envolvem muito, algumas delas veem a situação como um problema do/a 

adolescente. 

(...) de maneira geral, quando o adolescente é responsabilizado pelo ato 
infracional, a família meio que “tira o corpo fora”, porque aí também é uma 
reprodução da sociedade “o problema é ele”. Então assim, a gente tem pensado 
sobre isso também, de que forma poder aproximar mais essa família do serviço, 
porque elas veem no acolhimento (o que na maioria dos casos e só eles), vêm 
no acolhimento, vêm quando a gente chama para um atendimento, e é toda uma 
dificuldade, porque estou trabalhando, porque a questão é dele, do adolescente, 
não é questão da família (E6).  

No CREAS de Florianópolis, o contato com a família acontece no momento da 

acolhida no Serviço. Segundo a técnica, o atendimento às famílias ocorre por visitas 

domiciliares, atendimentos pré-agendados na sede do Serviço ou de forma espontânea, 

quando familiares recorrem ao profissional responsável pela situação do filho para 
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dividirem informações ou buscarem auxílio e encaminhamento para suas demandas, 

além de suporte e auxílio técnico destinado por meio de contatos telefônicos.  

O atendimento dispensado às famílias dos/as adolescentes tem por objetivo 

entender a dinâmica familiar e promover, por meio do diálogo, o fortalecimento, 

manutenção e recuperação dos vínculos, sejam eles por consanguinidade ou por 

afinidade, além de orientar e potencializar as famílias para que se apropriem e 

desenvolvam recursos para o enfrentamento das situações apresentadas no âmbito 

familiar durante e após o processo de acompanhamento do/a adolescente no 

cumprimento das medidas socioeducativas (E2). 

No CREAS de Palhoça, as informações foram genéricas em relação ao trabalho 

com famílias, mencionado apenas por uma técnica que disse: “o contato com elas 

acontece através de atendimentos no CREAS, contatos telefônicos ou em visitas 

domiciliares” [...] Mas, segundo o/a entrevistado/a, o foco principal está no adolescente 

em execução de medida. Identificada a necessidade de um acompanhamento de maior 

tempo, extrapolando o tempo da medida socioeducativa, é realizado estudo (E1). 

No CREAS de Biguaçu, a/o entrevistada/o informa que não existe uma 

metodologia para o acompanhamento familiar e que, em cada caso, é feita análise 

individual, como uma forma de atendimento. 

Não existe uma metodologia ou procedimento específico no acompanhamento 
familiar, avaliamos caso a caso. Como a particularidade do município é de que 
os adolescentes tenham 16 anos ou mais, em muitos casos já constituem família 
própria e não se sentem confortáveis com o fato de atendermos seus/suas 
companheiros/as. Assim respeitamos as particularidades de cada um. Quando 
os adolescentes residem ainda com os genitores ou responsáveis, de modo 
geral, solicitamos atendê-los também. Os atendimentos, via de regra, são no 
sentido de conhecer e compreender melhor o contexto familiar em que os 
adolescentes e jovens estão inseridos. Contudo, conversamos também sobre 
situações de risco e/ou violação de direitos aos demais membros da família, 
sobretudo crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência (E7). 

A abordagem familiar ainda necessita de maior discussão e problematização 

tanto em relação à sua relevância no cumprimento da medida socioeducativa quanto na 

construção de uma metodologia. Nesse sentido, a articulação com a proteção social 

básica (PAIF), bem como a proteção especial da média complexidade (PAEFI), poderá 

contribuir muito na qualificação de uma abordagem mais efetiva. 
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4.5.4 O Serviço de Proteção Social ao Adolescente em MSE de LA e PSC e a relação 

com o PAEFI 

 

É certo que a metodologia de atendimento na execução das medidas 

socioeducativas em meio aberto (LA e PSC) possuiu particularidades que escapam ao 

levantamento proposto pelo Censo Suas. Contudo, os elementos apontados no referido 

Sistema de Informação, da Vigilância Socioassistencial (Censo Suas), possibilitam uma 

primeira aproximação à prática concreta desenvolvida no espaço institucional dos 

Serviços de Medidas de LA e PSC executados nos CREAS e sua reflexão, considerando 

o que o SINASE estabeleceu como parâmetros socioeducativos (Capítulo 6) (BRASIL, 

2006). 

Valemo-nos de algumas informações que julgamos importantes para apresentar 

juntamente com os dados extraídos dos municípios com CREAS e com Serviço de 

Medidas de LA e PSC implantados por ocasião da coleta de dados do Censo Suas nos 

anos de 2018. 

Em relação ao acompanhamento das famílias dos/as adolescentes em 

cumprimento de MSE em meio aberto, no Brasil, somente em 10,5% do total de CREAS 

(2.281), as famílias são acompanhadas apenas pelo Serviço de Medidas. 

Nos municípios da Grande Florianópolis, com CREAS e Serviço de MSE 

implantados, somente Biguaçu e Florianópolis informaram que o acompanhamento às 

famílias é realizado apenas22 pelo Serviço de MSE e não pelo PAEFI.  

Quando perguntados pelo Censo Suas (2018) se as equipes dos Serviços de 

MSE e o PAEFI realizam estudos de casos em conjunto, 84% dos CREAS no Brasil 

afirmaram realizá-los. Na Grande Florianópolis, somente Palhoça, São José e Tijucas 

afirmaram realizar essa prática no trabalho socioeducativo. 

Em relação à participação do PAEFI no planejamento das ações socioeducativas 

das medidas em meio aberto, no Brasil, apenas 10% dos CREAS afirmaram que a prática 

 
22 Aqui certamente a construção da pergunta pode dar margem a diferentes interpretações. Pode ser 
entendida como exclusividade no acompanhamento, sem qualquer diálogo com o PAEFI, mas pode ser 
interpretada como sendo acompanhada apenas pelo Serviço, tendo em vista que o adolescente está 
vinculado ao Serviço de Medida, não excluindo possibilidade de diálogo com o PAEFI, quando necessário. 
Contudo, as respostas precisam ser discutidas e refletidas pelas equipes dos Serviços de MSE a partir da 
perspectiva da interinstitucionalidade e intersetorialidade. 
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acontece. Na Grande Florianópolis, os municípios de Garopaba, Palhoça e Tijucas 

realizam a prática de incluir o PAEFI no planejamento da MSE. Somente Garopaba e 

Tijucas incluem nesse planejamento a elaboração do PIA com a participação do PAEFI. 

Muito embora o município de Tijucas tenha afirmado incluir o PAEFI no 

planejamento da MSE, incluindo a elaboração do PIA, quando perguntados/as se as 

equipes constroem conjuntamente estratégias metodológicas de intervenção com os/as 

adolescentes, somente Garopaba e Palhoça afirmaram realizar essa prática na execução 

das MSE em meio aberto. No âmbito nacional, tanto na elaboração do PIA quanto nas 

estratégias metodológicas conjuntas na intervenção da MSE, somente 8% e 13% dos 

CREAS, respectivamente, afirmaram realizar essa prática na condução do Serviço de 

MSE (Quadro 17). 

 
 
Quadro 17– Serviço de MSE de LA e PSC e relação com o PAEFI- 2018 

Fonte: Censo Suas (BRASIL, 2018). Dados gerais. elaboração própria. 
 
  

Municípios Biguaçu Florianópolis Garopaba 
São 
João 
Batista 

São 
José 

Palhoça Tijucas 

CREAS 
no 
Brasil 
(2.281) 

As famílias 
das(os) 
adolescentes em 
MSE são 
acompanhados 
APENAS pela 
equipe de MSE e 
não pelo PAEFI 

       10,5% 

As equipes (MSE 
e PAEFI) 
realizam estudos 
de casos em 
conjunto 

       
84% 

 

A equipe do 
PAEFI participa 
do processo de 
planejamento das 
atividades de 
MSE 

       10% 

A equipe do 
PAEFI participa 
na elaboração do 
PIA 

       8% 

As equipes 
constroem 
estratégias 
metodológicas de 
intervenção com 
os adolescentes 
em conjunto 

       13% 
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4.5.5 A Execução da MSE, segundo a frequência no acompanhamento da medida 

de LA e PSC 

 

Em relação à execução das Medidas de LA e PSC, todos os sete CREAS 

executam ambas as medidas socioeducativas em meio aberto: LA e PSC. Contudo, a 

frequência no acompanhamento é diferente entre os municípios e as medidas. Vejamos: 

em relação à LA, somente dois municípios (Florianópolis e São José) o fazem 

semanalmente; quatro municípios (Palhoça, Garopaba, São João Batista e Biguaçu), 

quinzenalmente; e somente Tijucas faz acompanhamento mensal. 

Em relação ao acompanhamento na PSC, somente Florianópolis faz 

semanalmente; quatro municípios (Palhoça, Garopaba, São João Batista e Biguaçu) 

realizam-no quinzenalmente; e dois (Tijucas e são João Batista), mensalmente (Quadro 

18). 

 
Quadro 18 — Frequência do acompanhamento do adolescente na MSE 

Municípios Medida de LA Medida de PSC 

Palhoça Quinzenal Quinzenal 

Florianópolis Semanal Semanal 

Garopaba Quinzenal Quinzenal 

Tijucas Mensal Mensal 

São João Batista Quinzenal Mensal 

São José Semanal Quinzenal 

Biguaçu Quinzenal Quinzenal 
Fonte: Banco de dados Pesquisa NECAD (2018). 

 

4.5.6 A contribuição da MSE em Meio Aberto para o “projeto de vida do 

adolescente” 

 

Nas entrevistas com os/as técnicos/as, perguntamos: “Em sua opinião, de que 

forma as medidas socioeducativas, especialmente em meio aberto, contribuem (ou não) 

para que o/a adolescente repense seu projeto de vida longe da prática de atos 

infracionais?”. 
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Para o CREAS de Biguaçu, contribuem para os/as adolescentes repensarem 

seu modo de vida, longe da prática de atos infracionais, quando o objetivo atingido da 

medida socioeducativa é possuir mais do que um caráter de responsabilização e 

sancionatório. Se o objetivo não for atingido, a medida socioeducativa será 

discriminatória e revitimizadora para esses/as adolescentes. A efetiva contribuição para 

auxiliar esses/as adolescentes a se afastar da prática dos atos infracionais ocorre tão 

somente quando os objetivos da socioeducação propostos pelo SINASE são alcançados, 

conforme trecho de entrevista transcrita a seguir: 

Contribuem quando, de fato, se atingem os objetivos socioeducativos e de 
garantia de direitos para além do caráter responsabilizativo e sancionatório da 
medida socioeducativa. Se assim não for, teremos uma (suposta, porque não 
será de fato) medida socioeducativa discriminatória e revitimizadora desses 
adolescentes. Fora que, a longo prazo, corre-se o risco de “entender” que os 
adolescentes não constroem novos projetos de vida (como proposto) porque 
optam pela vida marginal (no sentido de marginalizados e não de seres 
criminosos/marginais) e não que a MSE não cumpriu seu papel e, por isso, os 
adolescentes reincidem no cometimento de ato infracional. A partir da prática 
profissional, observo que o cumprimento da medida socioeducativa em meio 
aberto contribui na medida em que conseguimos alcançar os objetivos da 
socioeducação propostos pelo SINASE (E7). 

Já no CREAS de Tijucas, as/os entrevistadas/os afirmam não conseguir suprir 

a demanda, pois, na época da pesquisa, não possuíam uma equipe específica por falta 

de recursos humanos, sendo que a demanda é grande. Segundo eles/as, “há a 

necessidade de mais tempo com os adolescentes, com os grupos, para poder sentar e 

conversar. Há muita dificuldade de trabalhar sem as condições adequadas”. Seria 

necessária uma equipe para trabalhar diretamente com esses/as adolescentes 

infratores/as, mas a demanda é muito grande, e se acaba fazendo tudo de forma rápida. 

No CREAS de Garopaba, utiliza-se o trabalho como forma de cumprir a medida 

socioeducativa. A equipe técnica se questiona sobre a forma de execução, de a medida 

ter caráter apenas de punição, sendo que educar poderia ser melhor estratégia. A medida 

como punição não gera reflexão, o que acaba gerando reincidência, principalmente para 

os/as adolescentes sem envolvimento familiar. A equipe técnica do CREAS de Garopaba 

acredita que, se conseguisse trabalhar da forma que gostaria, teria melhor resultado, 

porque lá elas aplicam a punição sem fazer os/as adolescentes refletirem, e isso, no 

entendimento deles/as, não tem gerado efeito positivo de mudança na vida deles.  
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Não entendo ainda a mentalidade que eu estava comentando, de colocar eles 
pra fazerem trabalho como uma forma de educação, pensaria em outras 
estratégias [...] eu entendo como uma punição, a maioria não consegue cumprir, 
não vem (E3). 

Tu acaba não mostrando uma outra oportunidade pra esse adolescente, não 
mostra um outro caminho [...] (E3). 

Acaba tendo muita reincidência depois [...]. A gente vê que quando vem 
adolescentes por infrações menores, principalmente [...] quando tem 
envolvimento da família, junto com a prestação de serviços, tende a ser melhor 
essa situação. [...] Tem casos que a gente vê que o adolescente vem por tráfico, 
algo mais grave, que a família não está tão envolvida, fica na situação assim de 
‘sempre me deu problema’ (E3). 

Se a gente conseguisse fazer da forma que a gente gostaria, daria muito certo, 
mas acaba que é sempre no sentido de punir, não fazer refletir, então acho que 
não consegue provocar reflexão sendo apenas punitivo (E3).  

No CREAS de São José, para os adolescente que têm melhor educação, que 

conseguem ler e escrever e conseguem circular por outros espaços, a execução da 

medida terá um impacto muito maior, eles terão muito mais chances de repensarem sobre 

não cometerem atos infracionais, em comparação com o/a adolescente que vive em um 

meio desestruturado, não sabe ler nem escrever, completamente afastado das políticas 

públicas. Eles/as cumprem as medidas, mas a vida fora dali continua a mesma, 

dificultando a mudança. E mais, há uma importante crítica ao relatarem que o PIA deixa 

de ser um instrumento para o projeto de vida a ser construído com e para o/a adolescente 

e apresenta-se tão somente como um checklist da incompetência do Estado.  

Essa sempre é a pauta das nossas discussões. O que que essa medida pode 
fazer na vida desse jovem. Pessoalmente eu acho que para uns jovens vai ser 
mais proveitoso do que para outros, para alguns que ainda conseguem ter tido 
uma educação um pouquinho mais além, que conseguem ler, conseguem 
escrever, que conseguem circular em outros espaços. Vai ter um impacto melhor, 
maior essa medida. Para aqueles que estão profundamente envolvidos e que a 
lógica deles passa longe das políticas públicas. Enxugar gelo. Eles vêm 
realmente cumprir realmente uma medida (E6). 

O mais interessante é isso, alguns, quando eles estão bem envolvidos, eles 
cumprem a medida, e a gente não tem nem muito o que fazer, [...], eles cumprem 
horário, eles cumprem as atividades que tu propõe, mas, por outro lado, não pela 
fala deles, mas a gente sabe que eles continuam. Então é essa situação que 
deixa a gente mais, é isso, o que que a gente está fazendo. O que a gente poderia 
estar fazendo que de alguma forma, em algum momento fizesse sentido, não 
fosse agora nesse momento, mas que ficasse alguma coisa. “Porque realmente 
a gente para, e o que a gente está fazendo? Faz sentido pra eles? Mas, é nossa 
busca, nossa tentativa (E6). 

[...] esse PIA, é muito mais neste momento do que tentar construir com o 
adolescente esse projeto de vida dele, é um checklist da incompetência do estado 
(E6).  
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No CREAS de Palhoça, a percepção da equipe técnica é de que o/a adolescente 

quer sair da continuidade dos atos e, quando se apresenta a realidade do que acontece, 

e do que precisa, tendo uma contrapartida e uma oportunidade concreta, pode, sim, 

realizar uma mudança positiva em seu projeto de vida.  

[...] a gente tem uma parceria muito interessante com o CIEE. Inclusive a gente 
conseguiu inserir 8 adolescentes por essa parceria. E que fez uma total diferença 
(E1). 

[...] eu quero sair disso e isso está acontecendo, a contrapartida, a oportunidade 
concreta. Isso é o que faz a diferença na vida do adolescente [...] (E1). 

No CREAS de São João Batista, obtivemos a resposta mais otimista quanto à 

mudança no projeto de vida desses/as adolescentes, sendo que a/o entrevistada/o 

realmente está conseguindo, por meio da medida, causar reflexão e apresentar um efeito 

educativo ao/à adolescente. Segundo ela/ele, conseguiram mudar a forma de executar a 

medida socioeducativa de PSC. Após conversa com o promotor, eles/as passaram a 

contratar, por meio de licitação, empresas terceirizadas para fazer oficinas todos os 

sábados à tarde para os/as adolescentes, onde são abordados vários temas, com base 

no interesse deles/as. Ao preencherem o PIA junto com a família, veem quais são as 

dificuldades mais frequentes para poder os/as inserir no assunto da oficina. É feita a 

análise do perfil do grupo de adolescentes para fazer as oficinas voltadas a temas que 

lhes são específicos. Depois que iniciaram as oficinas, a reincidência foi muito menor, e 

os/as adolescentes começaram a cumprir até o final a medida e, algumas vezes, as 

famílias participam delas. 

Ainda segundo o/a entrevistado/a, antes das oficinas existia muita desistência e 

era bem cansativo, pois eles cumpriam a medida no setor de obras, ajudando a varrer a 

rua, nas escolas tirando xerox, em posto de saúde, e muitos não cumpriam e não tinham 

um resultado efetivo, eles/as cumpriam três horas por tarde e “não surtia efeito. Estavam 

apenas pagando a prestação de serviço que deviam” (E5).  

Segundo o CREAS João Batista, esses/a adolescentes já ficavam taxados como 

infratores/as e não gostavam de cumprir as medidas, e muitas vezes nem cumpriam. 

Houve caso em que o/a adolescente furtou algo do posto de saúde, então o secretário 

de saúde informou que não gostaria mais de abrir espaço às medidas. 
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A gente tinha muito a questão do preconceito, assim quando eles cumpriam nos 
órgãos públicos, já ficavam taxados, cidade pequena todo mundo conhece todo 
mundo. Então é complicado, alguns ainda cumprem aqui conosco e lá na 
secretaria de assistência a gente consegue ter aquele olhar diferente, né, 
realmente, botar pra fazer alguma coisa que ele possa aprender, acontecendo 
que estavam indo pra saúde, pra educação, e ficavam lá sentados no celular só 
pra cumprir o horário [...]. (E5) 

Por fim, o mero cumprimento da medida socioeducativa, sem que nela exista de 

fato um objetivo educativo ou socioeducativo juntamente com o/a adolescente e a família, 

responderá somente pelo aspecto coercitivo, no máximo o cumprimento punitivo de 

horas, ou “pagar o que deve ao juiz”. Será uma obrigação quitar o ato infracional e que, 

por isto, não gerará nenhuma mudança efetiva na vida do/a adolescente. O objeto da 

medida socioeducativa em meio aberto deve ser auxiliar o/a adolescente em seu projeto 

futuro, apresentando-lhe possibilidades e oportunidades concretas e viáveis para seguir 

de forma diferente um caminho longe das práticas infracionais. 

O desafio é trabalhar com esses/as adolescentes que chegam ao Serviço 

obrigados/as a comparecer por conta de uma determinação judicial. Sabemos que 

vários/as adolescentes cumprem burocraticamente a medida, sendo árduo e desafiador 

assegurar o caráter socioeducativo da medida, possibilitando assim alguma interferência 

na realidade atual do/a adolescente, seja nas condições objetivas ou subjetivas dele/a. 

Conforme reforça Fuchs (2009, p. 152), a medida socioeducativa, muito embora não 

tenha a por si só a responsabilidade de responder sozinha pelas questões multifatoriais 

que envolvem a dinâmica social do/a  adolescente em medida socioeducativa, tem a 

“responsabilidade de fazer mediações capazes de aproximar os adolescentes de uma 

opção pessoal, familiar e social que não aquela que contribuiu para sua entrada no 

sistema de justiça”. 

 

4.6 ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS MSE, A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A CF/88 (BRASIL, 1988) e, posteriormente, o ECA, Lei 8069/90 (BRASIL, 1990) 

introduziram na agenda da infância e adolescência brasileiras, a defesa e garantia dos 

direitos humanos, propondo mudanças de referenciais e paradigmas no conteúdo, no 

método e na gestão da política. Em especial, para a Política de Atendimento 
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Socioeducativa, destinada aos/às adolescentes autores/as de atos infracionais e/ou 

suspeitos/as de ato infracional.  

O SINASE, após 16 anos de ECA, representa nesse percurso a efetiva busca 

pela concretização da Proteção Integral referenciada na CF/88 e no ECA e pouco 

materializada como direito na vivência, em especial para os/a adolescentes autores/as 

de ato infracional. Entre outras questões, o SINASE apresenta um conjunto de diretrizes, 

parâmetros e ações socioeducativas básicas para a intervenção técnico-social, buscando 

um atendimento qualificado aos/às adolescentes, pois “defende a ideia dos alinhamentos 

conceitual, estratégico e operacional, estruturada, principalmente, em bases éticas e 

pedagógicas” (BRASIL, 2006, p. 14). 

Na busca por parâmetros pautados na justiça e coerência na execução do 

atendimento a crianças e adolescentes, o SINASE reafirma o ECA quanto à natureza 

pedagógica necessária às medidas socioeducativas. Para esse fim, têm-se como 

plataforma os acordos internacionais em direitos humanos e, com especial enfoque nos 

direitos da criança e adolescente, de que o Brasil, por sua vez, é signatário. 

De acordo com Fuchs, Mezêncio e Teixeira (2010) 

[...] 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 (FUCHS; MEZÊNCIO; TEIXEIRA, 
2010, p. 5). 

Ainda de acordo com as autoras, 

[...] para que o atendimento socioeducativo aconteça dentro dos princípios, 
diretrizes e parâmetros do SINASE, o programa deve buscar na sua organização 
institucional essas articulações 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 (FUCHS; 
MEZÊNCIO; TEIXEIRA, 2010, p. 8). 

O envolvimento de diversos órgãos no atendimento ao/à adolescente autor/a de 

ato infracional é de extrema importância para que ele/a tenha acesso a todos os 

programas a que têm direito e, principalmente, porque a impossibilidade de acesso a 

qualquer um desses programas constitui violação de direitos, o que, em consequência, 

o/a descaracteriza como cidadão/ã. 
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Nessa perspectiva, o/a adolescente deve ter seu atendimento pautado em 

diversos serviços visando ao exercício concreto da cidadania, e não o contrário, como 

ocorre por vezes durante a reclusão de adolescentes que se encontram sob a tutela do 

Estado. A violação de direitos em que muitos adolescentes se encontram potencializa 

seu envolvimento com a prática de atos infracionais, tendo assim relação direta com a 

negação da cidadania. Durante o cumprimento de medida socioeducativa, hão de se 

recuperar, de acordo o SINASE, todos os serviços de atendimento aos/ás adolescentes 

que, acima de tudo, são detentores/as legais de políticas específicas que, na maioria das 

vezes, não são devidamente ofertadas. 

O SINASE também indica muito oportunamente 12 diretrizes pedagógicas que 

devem orientar e fundamentar as ações nos programas de atendimento socioeducativo, 

sendo elas: 

 

Quadro 19 – Diretrizes Pedagógicas do SINASE 
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

1. Prevalência da ação socioeducativa sobre os aspectos meramente sancionatórios 

2. Projeto pedagógico como ordenador de ação e gestão do atendimento socioeducativo 

3. Participação dos adolescentes na construção, no monitoramento e na avaliação das ações 
socioeducativas  

4. Respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e exemplaridade como condição 
necessária na ação socioeducativa 

5. Exigência e compreensão, como elementos primordiais de reconhecimento e respeito ao 
adolescente durante o atendimento socioeducativo  

6. Diretividade no processo socioeducativo  

7. Disciplina como meio para a realização da ação socioeducativa  

8. Dinâmica institucional garantindo a horizontalidade na socialização das informações e dos saberes 
em equipe multiprofissional  

9. Organização espacial e funcional das unidades de atendimento socioeducativo que garantam 
possibilidades de desenvolvimento pessoal e social para o adolescente 

10. Diversidade étnico-racial, de gênero e de orientação sexual norteadora na prática pedagógica  

11. Família e comunidade participando ativamente da experiência socioeducativa  

12. Formação continuada dos atores sociais 
Fonte: BRASIL (2006, p. 84–89). 

 
Essas diretrizes, se aplicadas corretamente, possibilitam a redefinição no 

atendimento socioeducativo, trazendo mais qualidade aos serviços ofertados aos/às 
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adolescentes em conflito com a lei que, apesar da implantação e implementação do ECA, 

mantinham-se atrelados ao contexto histórico de punição. O ECA, em sua proposta 

pedagógica, determina quais são os princípios e ações que nortearão o atendimento 

socioeducativo a fim de romper com as antigas práticas que legitimavam a punição como 

maneira eficaz de “readequação” de adolescentes em conflito com a lei. 

A proposta pedagógica do SINASE (Capítulo 6) pauta-se em ações, base de 

partida para os programas e Serviços de MSE, buscando contribuir no seu processo de 

revisão das práticas infracionais e na possibilidade de o/a adolescente desenvolver seu 

potencial. Fuchs, Mezêncio e Teixeira (2010, p. 35) analisam que 

[...] 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 frequentes, o papel da 
equipe é fundamental para a sustentação das práticas (FUCHS; MEZÊNCIO; 
TEIXEIRA, 2010, p. 35). 

Nesse sentido, pudemos observar com a presente pesquisa que ainda há um 

caminho longo a ser percorrido pelos CREAS, e os/as profissionais técnicos/as 

envolvidos na execução de MSE em LA e PSC têm uma importante participação no 

sentido de qualificar as práticas institucionais, bem como a política de atendimento local. 

Passados quase 14 anos de aprovação do SINASE, a oferta de programas e/ou 

serviços socioeducativos em meio aberto ainda acontece descontextualizado da Política 

de Atendimento Socioeducativa (municipal e estadual), tendo seus programas e serviços 

articulados por meio dos Sistemas Municipal e/ou Estadual de Atendimento 

Socioeducativo, conforme descrito no SINASE (BRASIL, 2006). Nessa perspectiva, os 

Conselhos de Direitos não têm assumido o protagonismo político que lhe é outorgado 

pelo ECA (1990), no qual têm a tarefa no campo de formular, deliberar e fiscalizar a 

execução das medidas socioeducativas. Pautar na sua agenda a necessidade de 

implantação dos Sistemas Municipal e Estadual de Atendimento Socioeducativo, 

conforme prevê o SINASE (BRASIL, 2006), é tarefa urgente. 

É a partir desse contexto e dinâmica institucional (micro e macroinstitucional) que 

destacamos as/os assistentes sociais. Na pesquisa que realizamos, tivemos um olhar 

mais específico para a/o assistente social, tendo em vista que o lugar no mundo do 
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trabalho da pesquisadora coordenadora é o Serviço Social. Discutir, aprofundar o “fazer 

profissional” no campo da execução das medidas socioeducativas e aqui, em especial, 

as de meio aberto, é para nós urgente e necessário, sobretudo pelo desmonte dos direitos 

sociais que estamos vivendo no Brasil. 

O/a assistente social não é um profissional “neutro”. Sua prática se realiza no 

marco das relações de poder e de forças sociais da sociedade capitalista — relações que 

são contraditórias. Assim, é fundamental que o/a profissional tenha um posicionamento 

político frente às questões que aparecem na realidade social, para que possa ter clareza 

de qual é a direção social da sua prática. Isso implica assumir valores ético-políticos que 

sustentam a sua prática — valores que estão expressos no Código de Ética Profissional 

dos Assistentes Sociais. 

O Serviço Social, pela sua natureza e caráter interventivo no âmbito da questão 

social e suas expressões, é demandado a intervir profissionalmente no campo do 

atendimento socioeducativo de maneira crítica, com rigorosa capacidade teórica, ético-

política e técnico-prática. Essa demanda exige, portanto, um sujeito profissional que 

tenha competência para propor, negociar com a instituição os seus projetos, defender o 

seu campo de trabalho, suas qualificações e atribuições profissionais. Requer ainda ir 

além das rotinas institucionais para buscar apreender, no movimento da realidade, as 

tendências e possibilidades, ali presentes, passíveis de serem apropriadas pelo 

profissional, desenvolvidas e transformadas em projetos de trabalho (IAMAMOTO, 2001). 

É no contexto sociopolítico (participação) e técnico-operativo/interventivo 

(instrumentalidade e modo de fazer) da execução do atendimento socioeducativo, bem 

como da implantação e implementação do SINASE nas esferas governamentais (como 

define a lei) que o Serviço Social se insere. 

Segundo Guerra (2009), a utilidade social de uma profissão advém de ela 

responder às necessidades das classes sociais, que se transformam por meio de muitas 

mediações, em demandas para a profissão. As necessidades sociais então criam os 

espaços sócio-ocupacionais de diferentes profissões. No caso específico do Serviço 

Social, quando o Estado passa a ser demandado a intervir nas refrações da questão 

social, os assistentes sociais são chamados a atuar nos espaços sócio-ocupacionais 

constituídos nas políticas, programas e serviços sociais. 
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As exigências profissionais advindas do aprofundamento da questão social23 e 

suas mais variadas expressões que têm demandado respostas nos mais variados 

espaços sócio-ocupacionais, somadas ao posicionamento assumido no projeto ético-

político do Serviço Social “a favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da 

universalização do acesso a bens e a serviços relativos às políticas e programas sociais; 

a ampliação e a consolidação da cidadania [...]” exigem do/a assistente social 

competências e habilidades (NETTO, 2006, p. 18). 

Nesse sentido, exige do/a assistente social uma postura e posicionamento crítico 

e propositivo, com rigorosa capacidade teórica, ético-política e técnico-prática “que possa 

responder com ações qualificadas, que detectem tendências impulsionadoras de novas 

ações rompendo com ações meramente burocráticas e rotineiras” (SARMENTO, 2000, 

p. 100). Para Iamamoto (2009), o espaço profissional é produto histórico, condicionado 

pelo tipo de respostas teórico-práticas densas de conteúdo político dadas pela categoria 

profissional. E completa: 

[...] o espaço profissional não pode ser tratado exclusivamente na ótica das 
demandas já consolidadas socialmente, sendo necessário, a partir de um 
distanciamento crítico do panorama ocupacional, apropriar-se das demandas 
potenciais que se abrem historicamente à profissão no curso da realidade. Em 
síntese, importa reconhecer o fio contraditório que percorre os fenômenos 
históricos e as instituições que abrigam o trabalho profissional, como lente 
privilegiada para a leitura dos espaços ocupacionais (IAMAMOTO, 2009, p. 4). 

Conforme afirma Sarmento (2000, p. 107), a leitura e análise da realidade 

empreendida pelo/a assistente social no contexto das práticas institucionais é 

fundamental “para que situações aparentemente individuais, esparsas, casuais ou 

institucionalizadas se tornem demandas coletivas, potencializadoras de direitos e novos 

serviços de interesse da população atendida”. 

Em tempos de liofilização24 de direitos sociais nos marcos ideopolíticos 

neoliberais, exigem-se do Serviço Social vigilância, luta e posicionamento ético-político, 

qualificação teórico-metodológica para desenvolver e criar ações concretas no campo 

 
23 A problemática que envolve os adolescentes em conflito com a lei se constitui manifestação evidente 
da questão social brasileira, que é parte constitutiva das relações sociais capitalistas, apreendida como 
expressão ampliada da desigualdade social. 
24 Termo que expressa o processo de enxugamento, desidratação de algo. No caso do contexto de 
restruturação produtiva ocorrida a partir da década de 1970, com a difusão das ideias neoliberais, 
provocaram uma liofilização nos processos de trabalho, enxugando as empresas e mudando o padrão 
de produção de bases fordista/tayloristas dominantes até aquele período. 
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interventivo dos direitos, na direção de sua universalização, combatendo a 

mercantilização do atendimento às necessidades sociais. 

Conforme dito anteriormente e bem apontado por Konzen (2006, p. 363), é certo 

que a medida socioeducativa não tem sozinha “a capacidade mágica de produzir uma 

revolução pessoal, familiar, social no adolescente, a ponto de suprir, por um estalar de 

dedos, toda a acumulação de necessidades não satisfeitas no transcurso da vida 

pregressa”. Mas ela tem o compromisso de fazer mediações capazes de aproximar os/as 

adolescentes com o mundo público dos direitos de cidadania. Se não for assim, não se 

justifica seu caráter socioeducativo, e teremos que assumir seu caráter exclusivamente 

retributivo. 

O desafio está posto, e o Serviço Social, juntamente com as demais áreas 

técnicas que atuam nas medidas socioeducativas em meio aberto tem um trabalho a 

seguir. 

 

4.7 ALGUMAS RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS AOS SERVIÇOS DE MSE, A PARTIR 

DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

É certo que o fazer profissional no campo da execução das MSE de LA e PSC 

impõe desafios concretos. Estar no atendimento já é um importante ato político. A seguir, 

reunimos algumas sugestões para serem pensadas e verificadas quanto à sua viabilidade 

prática. O sentido dela é contribuir não somente com essa tarefa desafiadora mas 

também encantadora do atendimento socioeducativo. 

Nesse sentido sugerimos: 

1. Ter o Projeto Político-Pedagógico do Serviço de Medida Socioeducativa, 

elaborado e pactuado coletivamente, como ordenador das práticas institucionais 

pedagógicas, conforme prevê o SINASE. 

2. Sistematizar e analisar ano a ano os dados do Censo Suas referentes aos dados 

sobre a metodologia do atendimento, com vistas a orientar o planejamento das 

ações institucionais, bem como propor revisão, caso necessário, do conjunto das 

informações descritas nos formulários para alimentação do Sistema Censo Suas 

(questionários), buscando uma prática baseada em evidências. 

3. Elaborar, sistematizar e divulgar a metodologia do atendimento socioeducativo 
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desenvolvido nos Serviços de MSE de LA e PSC. 

4. Promover diálogos sistemáticos com os Serviços da Mesorregião, visando 

aperfeiçoar as práticas e instrumentos adotados no acompanhamento das MSE 

em meio aberto. Isso já tem sido feito pelo GT de Medidas Socioeducativas da 

Grande Florianópolis. Esse grupo pode potencializar a replicação da proposta para 

outras cinco mesorregiões de Santa Catarina. 

5. Ter o documento político pedagógico do SINASE, além do marco normativo e 

regulatório da Assistência Social como um marco regulatório importante da 

construção do atendimento socioeducativo nos Serviços de MSE do CREAS. 

6. Desenvolver com maior potencialidade a produção de conhecimento das 

experiências vividas no atendimento socioeducativo, entre outros, produzindo 

artigos e difundindo conhecimento. 

7. Incluir no radar do seu fazer técnico-profissional a participação política no controle 

social democrático, em especial no CMDCA. É sabido que os governos municipais 

têm restringido essa participação, mas ela é fundamental para pautar a temática 

do atendimento socioeducativo. 

8. Provocar o CMDCA e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos para 

a necessidade de implantação dos Sistemas Municipais e Estadual de 

Atendimento Socioeducativo em Santa Catarina, conforme previsto no SINASE 

(BRASIL, 2006). Essa ação, além de maior articulação política entre os diferentes 

subsistemas que dialogam com a Política de Atendimento Socioeducativa, exigirá 

pactuações em protocolos e fluxos de trabalho que garantam atendimento 

eficiente, eficaz e efetivo conforme descrito no SINASE (BRASIL, 2006). 

9. No Sistema de Justiça, é urgente uma discussão entre os operadores do direito 

sobre o instituto da Remissão e a ação recorrente de promotores que, sob o 

argumento do “melhor interesse do/a adolescente”, o/a encaminham para a 

medida socioeducativa no CREAS, sem que ele/a tenha como sentença transitado 

em julgado, ou mesmo tenha sido homologada pelo juiz antes do seu 

encaminhamento para o serviço de medidas. A agilidade e tentativa de redução 

do gap entre o ato infracional e o início da medida socioeducativa passa por uma 

revisão dos tempos jurídicos, e não o encurtamento das garantias processuais 

legais, mesmo que os motivos sejam fundamentados na perspectiva garantista. 
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APÊNDICE A 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa. Para tanto, é de fundamental 
importância prestar os devidos esclarecimentos que envolvem seu planejamento, execução e 
resultados. Você deverá ler cuidadosamente e solicitar explicações sobre qualquer parte na qual 
não conseguir compreensão.  
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1) Título da Pesquisa: “O Serviço Social no atendimento socioeducativo: análise dos municípios 
da região Metropolitana e Grande Florianópolis (2012–2016)”. A pesquisa será realizada sob a 
coordenação geral da professora Dra. Andréa Márcia S. Lohmeyer Fuchs, com colaboração da 
Profa. Dra. Carla Rosane Bressan, ambas integrantes do Núcleo de Estudos da Criança, 
Adolescente e Família (NECAD/UFSC) do Departamento de Serviço Social da UFSC.  

  
2) Objetivo principal da pesquisa: analisar o fazer profissional do assistente social nos 
programas/serviços de execução das medidas socioeducativas em meio aberto (LA e PSC) e 
a gestão pedagógica desses programas/serviços. 
 

3) Justificativa: o motivo que nos move para a realização da pesquisa dá-se em razão de 
existirem poucas pesquisas que tragam dados sobre o trabalho dos assistentes sociais com as 
medidas socioeducativas, sobretudo as de meio aberto (LA e PSC). A execução dessas medidas 
tem sido um desafio na Política de Assistência, pois a perspectiva de atuação no 
acompanhamento ao adolescente é interdisciplinar, normalmente com profissionais do Serviço 
Social e da Psicologia. Conhecer o que e como os assistentes sociais têm desenvolvido suas 
práticas no cotidiano do atendimento é extremamente relevante. Além disso, o documento 
político-pedagógico do SINASE (BRASIL, 2006) sinaliza que a sua elaboração prioriza as 
medidas em meio aberto (LA e PSC) em relação às de meio fechado (internação e semiliberdade) 
como forma de mudar a cultura do encarceramento juvenil como única alternativa à redução da 
prática de atos infracionais por adolescentes e jovens. Em 2012 foi promulgada a Lei Federal 
12.594, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o que reforça a 
importância de conhecer o que esses programas têm desenvolvido para contribuir no 
cumprimento da medida socioeducativa, bem como na elaboração de um novo projeto de vida 
para os adolescentes em conflito com a lei que lhes possibilite distância da marginalidade na qual 
se encontram envolvidos. 
  

4) Procedimentos metodológicos da pesquisa: a pesquisa será realizada em 22 municípios 
do estado de Santa Catarina que integram atualmente a Mesorregião da Grande Florianópolis. 
Para entendermos como tem sido a atuação (fazer profissional) do assistente social com os 
adolescentes que cumprem a medida socioeducativa de liberdade assistida e/ou de prestação de 
serviço à comunidade e analisar como tem sido a gestão pedagógica desse atendimento 
socioeducativo, adotaremos os seguintes procedimentos: a) visitas técnicas institucionais aos 
CREAS dos municípios que acompanham adolescentes em cumprimento de medida de LA e 
PSC, a fim de conhecer como esses programas estão sendo executados; b) questionário a ser 
preenchido on-line, pelos assistentes sociais dos 22 municípios, visando conhecer o perfil dos 
assistentes sociais que trabalham acompanhando os adolescentes nas medidas em meio aberto 
(LA e PSC); c) entrevistas semiestruturadas com assistentes sociais dos nove municípios da 
RMF, para conhecer o cotidiano do trabalho do assistente social nas medidas socioeducativas 
de LA e PSC; d) observação livre durante as visitas técnicas; e) coleta de documentos 
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institucionais públicos: regimentos, projetos político-pedagógicos, orientações técnicas do 
Serviço de LA e PSC e outros documentos disponíveis nos Serviços de execução das medidas 
socioeducativas; f) coleta de dados secundários a partir do Censo Suas e IBGE.  

As informações geradas a partir da coleta de dados serão inseridas e sistematizadas em 
banco de dados próprio, guardado o anonimato das informações prestadas pelos sujeitos da 
pesquisa (assistentes sociais), sobretudo durante as visitas técnicas e entrevistas para análise 
dos dados. Serão realizados relatórios parciais por municípios e relatório global final a ser 
encaminhado a todos os municípios pesquisados, por meio digital e socialização em Seminário 
específico para apresentação dos resultados da pesquisa. Todas as etapas e técnicas adotadas 
na realização da pesquisa obedecerão rigorosamente às determinações previstas na Resolução 
510/2016 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

  

5) Desconfortos e riscos da pesquisa: essa pesquisa segue as orientações definidas na norma 
regulamentadora de pesquisas com seres humanos expressa na Resolução 510/2016 do 
Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Muito embora sua realização respeite 
rigorosamente todas as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 
humanos contidas na Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP), ela poderá acarretar riscos: 

 cansaço e aborrecimento pelo tempo gasto ao responder às perguntas da entrevista e/ou 
da visita institucional para conhecer o programa; 

 desconforto por razões subjetivas, ao abordar temáticas sobre seu exercício profissional; 
  constrangimento, pois a sistematização dos dados poderá trazer à luz a real situação na 

qual se encontra a gestão dos programas socioeducativos em meio aberto de LA e PSC, 
trazendo problemas aos assistentes sociais pesquisados com a gestão da política de 
assistência social local; 

 quebra do sigilo, pois, muito embora sejam tomados todos os cuidados necessários para 
a garantia do anonimato, pode haver vazamento de algumas informações que venham a 
identificar os sujeitos informantes da pesquisa. Contudo, reafirmamos que serão 
respeitadas rigorosamente todas as diretrizes e procedimentos descritos na Resolução 
510/2016, estando contempladas todas as exigências pelas referidas resoluções do 
CONEP.  

 

6) Formas de acompanhamento e assistência aos participantes da pesquisa: a execução da 
pesquisa será realizada pela Coordenadora Geral, profa. Dra. Andréa M. S. L. Fuchs e os 
acadêmicos-pesquisadores do Serviço Social: Gabriela Isabel de Jesus e Breno Jaime Amaral 
Souto. A participação dos estudantes se dará sempre conjuntamente com a professora 
coordenadora. Caso seja necessário, a professora se colocará sempre à disposição para todos 
os esclarecimentos que se fizerem necessários e assistência aos participantes da pesquisa, com 
o objetivo de assegurar sua integridade emocional.  

 
CIÊNCIA E ASSINATURA DO TCLE 

  
Dra. Andréa Márcia S. Lohmeyer Fuchs 
Coordenadora da pesquisa: “O Serviço Social no atendimento socioeducativo: análise dos 
municípios da região Metropolitana e Grande Florianópolis (2012–2016)” 
 
Diante dos esclarecimentos acima, eu, _________________________________________ 
abaixo-assinado (a), forneço meu consentimento livre e esclarecido para participar como 
voluntário (a) da pesquisa “O Serviço Social no Atendimento Socioeducativo: análise dos 
municípios da Região Metropolitana e Grande Florianópolis, do Núcleo de Estudo e Pesquisa da 
Criança e do Adolescente e Família (NECAD), sob a coordenação geral da professora do curso 
de Serviço Social da UFSC, Dra. Andréa Márcia Santiago Lohmeyer Fuchs.   
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO GOOGLE FORMULÁRIO 

 
O SERVIÇO SOCIAL NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO:  

análise dos municípios da Região Metropolitana e Grande Florianópolis 
 

Pesquisadora Coordenadora: Profª Drª Andréa Márcia Santiago Lohmeyer Fuchs. 
Acadêmicos pesquisadores: Breno Jaime Amaral Souto; Gabriela Isabel de Jesus. 

 

BLOCO 1 – Perfil da/o Assistente Social 

 

1) Nome:*25 

2) Sexo:* (   ) feminino (   ) masculino (   ) outro 

3) Você tem uma religião?*  

(   ) Sim: ____________________________    (   ) Não  

                          (Especificar) 

4) Qual é sua pertença étnico-racial?* 

(   ) Negra    (   ) Branca    Outra: ________________________________________ 

                                                                                   (Especificar) 

5) Qual é sua atual formação?* 

(   )  Graduação  (   ) Especialização (   ) Mestrado   (   ) Doutorado  (   ) Pós-Doutorado 

6) Ano de conclusão da graduação: * _____________________________________ 

7) Tipo de instituição em que concluiu a graduação:* 

(   ) pública (    ) privada presencial   (    ) privada a distância 

8) Em qual região do CRESS você está inserido (a)?* _________________________ 

9) Possui outro vínculo empregatício, além de assistente social? 

(   ) Sim     (    ) Não  

Em caso afirmativo especificar: ________________________________________ 

10) Qual é o tipo de vínculo como assistente social?* 

(   ) Estatutário (   ) Celetista  (   ) Serviço Prestado   (   ) Contrato Temporário 

(   ) Outro: ________________________________________________________ 

11) Se respondeu SIM à questão 10, qual é a natureza da instituição?              

(   ) Pública federal (   ) Pública estadual (   ) Pública municipal (  ) Privada  

(  ) Terceiro setor 

 
25( *) - pergunta obrigatória 



91 

12) Qual é sua carga horária semanal como assistente social?* __________________ 

13) Qual é a sua carga horária semanal considerando todos os seus vínculos? ______ 

14) O cargo que você ocupa tem a nomenclatura de assistente social?* 

(   ) Sim   (   )|Não 

15) Há quanto tempo está atuando como assistente social?* ____________________ 

16) Qual é sua remuneração, em quantidade de salários mínimos, como assistente 

social? (Visto que a categoria não possui piso salarial.) *_____________________ 

17) Trabalha no município em que reside?* 

(   ) sim    (    )  não 

18) Cite até três legislações do Serviço Social que você considera importantes para 

seu cotidiano profissional.* ______________________________________________ 

19) Participa de alguma articulação coletiva e/ou movimento político? (Conselhos de 

políticas sociais, conselhos de direitos, movimento social, sindicato...)* 

(    ) Sim:   (    ) Não 

20)  Se respondeu SIM à questão 19, de qual (ou quais) movimentos? _____________ 

21) É, ou já foi representante de algum conselho de direitos ou de políticas sociais?* 

(   ) Sim   (   ) Não 

 

BLOCO 2 – Trabalho do Assistente Social nas Medidas de Liberdade Assistida (LA) e 
Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) 

 

1) Dos instrumentos técnicos abaixo, quais são os adotados pelo assistente social 

no acompanhamento das medidas de LA e PSC:* 

(   ) visita domiciliar 

(   ) visita institucional com outras políticas e serviços 

(   ) entrevista 

(   ) trabalho de grupo 

(   ) atendimento individual ao adolescente 

(   ) atendimento familiar 

(   ) contato telefônico 

(   ) Relatório técnico 

(   ) Parecer Social 

(   ) Estudo social 
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(   ) Reunião 

(   ) Outros: _______________________________________________________ 

2) Quantitativo de técnicos no acompanhamento das MSE de LA e PSC:* 

(   ) assistente social 

(   ) psicólogo 

(   ) pedagogo 

(   ) outro: _________________________________________________________ 

3) De quais das ações/atividades abaixo o Serviço Social participa durante o 

acompanhamento das MSE de LA e PSC:* 

(   ) acolhida ao adolescente 

(   ) atendimento à família 

(   ) estudo social 

(  ) articulação intersetorial com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos 

(   ) orientação e encaminhamento de adolescente e família para a rede de serviços 

(   ) elaboração do PIA (Plano Individual de Atendimento) 

(   ) elaboração do Plano de Atendimento Familiar (com a família do adolescente) 

(   ) elaboração de relatórios técnicos ao Juizado da Infância e Adolescência sobre  o 

cumprimento da MSE dos adolescentes 

(   ) organização de documentação civil do adolescente 

(   ) registro de informações em documentação institucional de cada adolescente 

4) O assistente social participa da elaboração do PIA com o adolescente?* 

(   ) Sim   (   ) Não 

5) Em caso afirmativo, explique de que forma o PIA está no desenvolvimento do 

trabalho técnico do assistente social. ___________________________________ 

BLOCO 3 – Serviço de Medidas Socioeducativas em meio aberto (Liberdade Assistida e 
Prestação de Serviços à Comunidade) 

 

1) No município, onde é o local de execução das Medidas Socioeducativas?* 

(   ) CREAS (    ) CRAS (    ) Secretaria Municipal (    ) Não sabe  

(   ) Outro: ___________________________ 
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2) O acompanhamento da MSE de LA e PSC pelo(s) técnico(s) é realizado por equipe 

interdisciplinar no acompanhamento da MSE de LA e PSC?* 

(   ) Sim    (   ) Não (   ) Outro __________________________________________ 

3) A equipe técnica (ou técnico responsável) responsável pelo acompanhamento das 

MSE de LA e PSC possui equipe exclusiva para o acompanhamento?* 

(   ) Sim   (   ) Não 

4) Em caso afirmativo na questão anterior, descreva brevemente como é realizado o 

trabalho interdisciplinar no acompanhamento ao adolescente em MSE de LA e PSC. 

____________________________________________________________ 

5) O artigo 30-A da  LOAS estabelece que o cofinanciamento do SUAS será feito por 

meio de transferências automáticas entre os Fundos de Assistência Social e mediante 

alocação de recursos próprios nesses fundos nas três esferas de Governo. Em relação a 

isso, 

(  ) o município recebe cofinanciamento do GOVERNO ESTADUAL regular e sistemático 

(mês a mês). 

(  ) o município NÃO recebe cofinanciamento do GOVERNO ESTADUAL regular e 

sistemático (mês a mês). 

(  ) o município recebe cofinanciamento do GOVERNO FEDERAL regular e sistemático 

(mês a mês). 

(  ) o município NÃO recebe cofinanciamento do GOVERNO FEDERAL regular e 

sistemático (mês a mês). 

(  ) Não sabe. 

6) Informe o total de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA 

e/ou PSC) no último ano:* _______________________________________ 

7) Desse total, de quantos adolescentes há informações sobre o ato infracional que 

gerou a medida? (Se não houver, colocar 0.)* ____________________________ 

8) Do total de adolescentes em MSE, informe quantos cumprem medida de Liberdade 

Assistida (LA) pela PRIMEIRA VEZ:* ________________________ 

(ATENÇÃO: Considere adolescentes que ingressaram no sistema pela primeira vez em 

decorrência de ter cometido um ato infracional, independentemente de ser meio aberto ou 

fechado. Caso o adolescente tenha cometido um primeiro ato infracional e tenha ingressado em 
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meio fechado e, posteriormente, em decorrência de um segundo ato infracional, tenha 

ingressado em meio aberto, NÂO deve ser contabilizado como cumprindo medida pela 

PRIMEIRA VEZ. Caso o adolescente tenha cometido ato infracional e tenha ingressado pela 

primeira vez em meio fechado e progredido para meio aberto, deve ser contabilizado como 

cumprindo medida pela PRIMEIRA VEZ.) 

9) Do total de adolescentes em MSE, informe quantos cumprem medida de Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC) pela PRIMEIRA VEZ:* __________________ 

10) Quantidade de adolescentes em cumprimento somente de Liberdade Assistida 

(LA) no último ano:* _______________________________________________ 

11) Quantidade de adolescentes em cumprimento somente de Prestação de Serviços 

à Comunidade (PSC) no último ano:* ____________________________________ 

12) No caso de ter implantado no município o Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e 

de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), estão inscritos no Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA)?* 

(    ) Sim  (   ) Não   (   ) Não sabe 

13) Indique abaixo a frequência com que, normalmente, cada adolescente em 

cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) é 

atendido/acompanhado nessa instituição.* 

(   ) Semanal (   ) Quinzenal (   ) Mensal (   ) Bimestral (   )Trimestral (   ) Semestral  

(   ) Não realiza LA (caso assinale esta opção, não responda à próxima questão). 

14) Indique as ações e atividades realizadas pelos profissionais (técnicos) no âmbito 

da Liberdade Assistida (LA). 

(   ) Elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) do adolescente.  

(   )Atendimento individual do adolescente.  

(   )Atendimento do adolescente em grupos.  

(   ) Atendimento da família do adolescente em cumprimento de medida de Liberdade 

Assistida (LA). 

(   ) Atendimento de grupos de família do adolescente em cumprimento de medida de 

Liberdade Assistida (LA).  

(   ) Visita domiciliar.  
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(   ) Encaminhamento do adolescente ao sistema educacional. 

(   ) Acompanhamento da frequência escolar do adolescente. 

(   ) Encaminhamento ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,  

(  ) Encaminhamento do adolescente e sua família a outros serviços e programas da rede 

socioassistencial.  

(  ) Encaminhamento a serviços da rede de saúde para atendimento de 

usuários/dependentes de substâncias psicoativas.  

(   ) Encaminhamento de famílias ou indivíduos a outros serviços da rede de saúde.  

(   ) Encaminhamento do adolescente e sua família a serviços de outras políticas setoriais.  

(   ) Encaminhamento do adolescente a cursos profissionalizantes.  

(   ) Elaboração e encaminhamento de relatório à Justiça da Infância e da Juventude ou 

Ministério Público.  

(   ) Elaboração e encaminhamento de relatórios periódicos ao órgão gestor da 

assistência social no município.  

(   ) Registro do acompanhamento em prontuário.  

(   ) Encaminhamento da família e/ou adolescente ao PAEFI.  

(   ) Discussão de caso com outros profissionais da rede. 

15) Indique abaixo a frequência com que, normalmente, cada adolescente em 

cumprimento de medida socioeducativa de Prestação de Serviço de Comunidade (PSC) 

é atendido nesta instituição.* 

(   ) semanal (  ) quinzenal (  ) mensal (  ) bimestral (   ) trimestral  (   ) semestral 

(   ) não realiza PSC (caso assinale essa opção, não responda às duas questões 

seguintes) 

16) Existe acompanhamento técnico presencial nos locais de prestação de serviço à 

comunidade onde o adolescente cumpre a PSC?* 

(   )  Sim        (    ) Não     Outro:_______________________________________ 

17) Descreva como é selecionado o local de prestação de serviço à comunidade onde 

o adolescente cumprirá sua MSE. ______________________________________ 

18) Indique os principais locais onde o adolescente presta serviço à comunidade nesta 

localidade*: 

(   ) Rede de Saúde  
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(   ) Rede Educacional 

(   ) Rede socioassistencial pública  

(   ) Rede socioassistencial privada (ONGs/entidade/associação comunitária).  

(   ) Outras unidades da administração pública (Ex.: Corpo de Bombeiros, sede da 

administração municipal, etc.).  

(   ) Outros _______________________________________________________ 

                                                        (especificar) 

19) Indique as ações e atividades realizadas pelos profissionais (técnicos) 

responsáveis pelo acompanhamento no âmbito de Prestação de Serviço à Comunidade 

(PSC).  

(   ) Elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) do adolescente.  

(  ) Encaminhamento do adolescente para os locais de prestação de serviços 

comunitários.  

(   ) Atendimento individual do adolescente.  

(   ) Atendimento do adolescente em grupos.  

(   ) Atendimento da família do adolescente em cumprimento de medida de Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC).  

(   ) Atendimento com grupos de famílias do adolescente em cumprimento de medida de 

Prestação de Serviço à Comunidade.  

(   ) Visita domiciliar.  

(   ) Visitas técnicas aos locais de prestação do serviço à comunidade. 

(   ) Encaminhamento da família e/ou do adolescente ao PAEFI.  

(   ) Discussão de caso com outros profissionais da rede.  

(   ) Acompanhamento da frequência escolar do adolescente.  

(  ) Encaminhamento ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.  

(   ) Encaminhamento do adolescente e sua família a outros serviços e programas da rede 

socioassistencial.  

(  ) Encaminhamento a serviços da rede de saúde para atendimento de usuários/ 

dependentes de substâncias psicoativas. 

(   ) Encaminhamento de famílias ou indivíduos a outros serviços da rede de saúde  

(   ) Encaminhamento do adolescente e sua família a serviços de outras políticas setoriais  
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(   ) Encaminhamento do adolescente a cursos profissionalizantes  

(   ) Elaboração e encaminhamento de relatório à Justiça da Infância e da Juventude ou 

Ministério Público  

(   ) Elaboração e encaminhamento de relatórios periódicos ao órgão gestor da assistência 

social no município 
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APÊNDICE C 

 
Roteiro de entrevista semiestruturada 

 
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  

1) Nome completo: 
2) Naturalidade: 
3) Raça/cor/etnia: 
4) Idade: 
5) Formação superior: 
6) Anos de formado(a): 
7) Local de formação: 
 

BLOCO 2 – ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICO E ÉTICO-POLÍTICO  

1) Relate como foi sua trajetória até trabalhar com adolescentes em medida de LA e PSC. 
2) Quando começou a trabalhar no CREAS com adolescentes em cumprimento de 
MSE, você tinha experiência nesse campo de atuação? 
3) Quais foram (e são) as referências que contribuíram e contribuem na compreensão 
da realidade do atendimento socioeducativo? 
4) Qual é a relação entre você e o Código de Ética e o trabalho desenvolvido pelo(a) 
assistente social nas medidas em meio aberto (LA e PSC)? (Princípios fundamentais.)  
5) Em sua opinião, quem é o adolescente em conflito com a lei que chega para cumprir 
medida socioeducativa? 
6) Cite as três principais motivações para que o adolescente esteja envolvido na prática 
de atos infracionais. 
7) Em sua opinião, quais foram as mudanças trazidas pelo ECA no campo do 
atendimento ao adolescente em conflito com a lei? 
8) Quais são os objetivos definidos pelo Serviço Social para o trabalho socioeducativo? 
9) Qual é a importância que você vê de haver um profissional do Serviço Social nas 
medidas socioeducativas? 
10) Relate de que forma você, como assistente social, participa da dinâmica 
institucional? 
11) Você participa de outros espaços fora da instituição/programa que discutem o 
atendimento socioeducativo? (Especifique e justifique sua importância ou não.) 
12) Qual é a sua avaliação sobre as MSE em meio aberto a serem executadas na 
Política de Assistência Social? (Justifique.) 
13) Em sua avaliação, as medidas socioeducativas em meio aberto têm conseguido 
contribuir para que o adolescente repense seu projeto de vida longe da prática de atos 
infracionais? Justifique. 
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14) Qual é a importância do SINASE para o adolescente em conflito com a lei? 
15) Indique, no mínimo, as três maiores dificuldades para se trabalhar com adolescente 
em cumprimento de medida socioeducativa, em especial as de meio aberto? 
16) Quais seriam os principais desafios para se trabalhar com adolescente em conflito 
com a lei? 
 

BLOCO 3 – ASPECTO TÉCNICO-OPERATIVO  

1) Quais são as atribuições do assistente social no Serviço de LA e PSC? 
2) Como é a rotina de trabalho do assistente social no Serviço de execução de medidas 
socioeducativas de LA e PSC? 
3) Cite as principais atividades realizadas pelo assistente social na execução das 
medidas de LA e PSC? 
4) Em que momento do processo de acompanhamento técnico no Serviço o 
adolescente se encontra com o técnico de Serviço Social? 
5) Desde que você entrou no Serviço, houve revisão, alteração e/ou inclusão de novos 
instrumentais técnicos adotados pelo Serviço Social no acompanhamento ao 
adolescente? Quais? Qual é a sua participação nesse processo? 
6) É elaborado o Plano Individual de Atendimento? Como é a sua participação nesse 
processo (assistente social)? 
7) Em sua opinião, quais são os conhecimentos técnicos necessários para se trabalhar 
com medidas socioeducativas, em especial as de meio aberto? 
8) Cite os principais instrumentais utilizados no acompanhamento dos adolescentes em 
LA e OS. 
9) Como é feito o acompanhamento da família e qual é o trabalho do serviço social 
com ela?  
10) Em relação ao trabalho interdisciplinar, como é realizado no dia a dia do 
acompanhamento ao adolescente? 
11) Quais são as dificuldades e facilidades de se trabalhar de forma interdisciplinar com 
o adolescente em medida socioeducativa (explorar a forma de trabalho e produção de 
relatórios e matérias)? 
12) Os relatórios (circunstanciados ou de encerramento de MSE) são elaborados 
conjuntamente com os profissionais envolvidos no acompanhamento? (Explique e 
justifique.) 
7) Como acontece concretamente a articulação intersetorial (das entidades 
governamentais e não governamentais) para o cumprimento das medidas em meio 
aberto? 
8) Quais são os limites e desafios dessa “articulação” (as vantagens e desvantagens 

dessa articulação)? 
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO DE VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL 

 

A visita técnica institucional, considerará as quatro categorias previstas no SINASE para 

avaliação e monitoramento dos programas e serviços que executam medida socioeducativa de 

LA e PSC (Quadro 19) 

 

Quadro 19 - Avaliação e monitoramento de programas socioeducativos em meio 
aberto 

CATEGORIA 1 – Direitos Humanos CATEGORIA 2 – Ambiente físico e 
infraestrutura 

 Documentação civil 
 Documentação escolar 
 Profissionalização/trabalho 
 Esporte 
 Cultura 
 Lazer 
 Atenção integral à saúde 
 Respeito à dignidade 
 Participação em atividades 

comunitárias 

 Capacidade física 
 Salubridade 
 Banheiros 
 Espaço de atividades em grupo 
 Espaço para atividades individuais 
 Equipamentos 
 Segurança 

CATEGORIA 3 – Atendimento 
Socioeducativo 

CATEGORIA 4 – Gestão e Recursos 
Humanos 

 Atendimento familiar 
 Atendimento jurídico 
 Encaminhamento para a rede de 

atendimento 
 Atendimento técnico 
 Plano Individual de Atendimento (PIA) 

 Capacidade de gestão 
 Planejamento e Projeto 

Pedagógico 
 Formação e capacitação de 

recursos humanos 
 Supervisão e assessoria  externa 
 Coleta de registros e dados de 

informações 
 Avaliação e parcerias 

Fonte: SINASE (BRASIL, 2006). 
 

 

1) Local específico e identificado da execução da MSE de LA e PSC 

2) Estrutura física adequada para o acompanhamento do adolescente (permanente 

ou provisória) 

3) Espaço físico para atendimento individual 

4) Espaço físico para atendimento em grupo 

EIXO 1 – AMBIENTE FÍSICO E INFRAESTRUTURA 
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5) Equipamentos em quantidade e qualidade disponíveis para a equipe técnica 

da MSE de LA e PSC 

6) Espaço com segurança para equipe e para o próprio adolescente em MSE 

 

 

1) Providencia documentação civil e escolar do adolescente 

2) Assegura escolarização e realiza acompanhamento escolar 

3) Oferta cursos profissionalizantes e encaminha ao trabalho 

4) Atividades de esporte, lazer e cultura 

5) Encaminha ao atendimento em saúde, de acordo com a demanda dos adolescentes 

(há um procedimento definido no serviço) 

 

 

1) Elaboração de Plano Individual de Atendimento (PIA) (ver modelo de documento 

na instituição) 

2) Atendimento e acompanhamento familiar (frequência e metodologia) 

3) Encaminhamento à rede de serviços (fluxo do processo) 

4) Atendimento técnico individual 

5) Atendimento em grupo 

6) Oferta de oficinas temáticas para discussões de temas (especificar) 

 

 

1) Serviço cofinanciado para execução das MSE 

2) Serviço de MSE implantado no município (ou não) 

3) Equipamento/Secretaria/Serviço onde são realizadas as MSE 

4) Equipe técnica exclusiva para acompanhamento aos adolescentes 

5) Número de profissionais em relação ao número de adolescentes (proporção) 

6) Número de adolescentes por profissional técnico, em média para acompanhamento 

EIXO 2 – DIREITOS HUMANOS 

EIXO 3 – ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

EIXO 4 – GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 
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aos adolescentes 

7) Vínculo funcional dos profissionais envolvidos 

8) Rotatividade da equipe técnica 

9) Tempo médio de permanência no serviço/atividade de acompanhamento ao 

adolescente 

10) Projeto pedagógico elaborado (que contemple basicamente objetivos, público-alvo, 

capacidade de atendimento, referencial teórico-metodológico, ações/atividades, 

recursos humanos e financeiros, monitoramento e avaliação) 

11) Existência de instrumentais para o registro sistemático das abordagens e 

acompanhamentos dos adolescentes (especificar) 

12) Articulação com as demais entidades e/ou programas de atendimento 

socioeducativo, visando assegurar a continuidade do trabalho desenvolvido; 

13) Encontros sistemáticos frequentes (semanais, quinzenais) da equipe profissional 

para estudo social dos adolescentes 

14) Capacitação da equipe técnica para atuar com MSE (frequência e assuntos 
abordados) 

 

 

 

1) Atividades que fortaleçam a inclusão étnico-racial e de gênero nos programas 

socioeducativos. 

2) Ações afirmativas que promovam a igualdade e combatam a discriminação, o 

preconceito e a desigualdade racial no âmbito do atendimento socioeducativo com 

o objetivo de erradicar as injustiças e a exclusão social. 

3) Capacitação dos profissionais que atuam no atendimento socioeducativo sobre tais 

temas buscando qualificar a intervenção com o adolescente. 

4) Identificação, nos documentos e arquivos técnico-institucionais dos adolescentes, 

do quesito raça/cor/etnia permitindo um diagnóstico mais preciso da situação do 

adolescente no atendimento socioeducativo. 

5) Existe equipe técnica exclusiva para o serviço de LA e PSC. 

  

EIXO 5 – OUTROS TEMAS 
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ANEXO 1 

DECLARAÇÃO FECAM 

 
 

 
DECLARAÇÃO 

 

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que tomei conhecimento da pesquisa: o Serviço Social 

no atendimento socioeducativo: análise dos municípios da Região Metropolitana e Grande 

Florianópolis (2012 -2016), sob-responsabilidade da profa. Dra. Andréa Márcia Santiago 

Lohmeyer Fuchs e autorizo a execução da pesquisa nos 22 municípios que integram a Associação 

da Grande Florianópolis da FECAM. A referida pesquisa interessa a FECAM, tendo em vista que 

um de nossos objetivos institucionais é fortalecer os municípios associados por meio do “estímulo 

e a promoção de congressos, seminários e estudos sociais, político, econômicos ou técnico-

científicos sobre os problemas e busca de soluções de interesse dos Municípios e das Associações 

de Municípios do Estado de Santa Catarina”. Os resultados do presente estudo proposto contribuirá 

para a gestão estadual das ações voltadas ao atendimento socioeducativo no estado de Santa 

Catarina. A responsável pela pesquisa compromete-se a respeitar o que preconiza a Resolução do 

CNS n.º 466/2012 e a encaminhar os resultados do presente estudo à FECAM e seus municípios 

pesquisados.  

 

Era o que tinha a declarar.  

 

Florianópolis, 02 de agosto de 2017. 

 

 


