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1. RESUMO 

A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990 assegurava as 

crianças e aos adolescentes os direitos básicos necessários para sua sobrevivência. 

No caso de ocorrência do ato infracional, para estes estão destinadas medidas 

socioeducativas com a finalidade de responsabilização e conscientização de seus 

atos. Em Janeiro de 2012, a lei nº 12.594/12 instituiu a implantação do SINASE 

(Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), propondo um compromisso com 

os direitos humanos e a educação dos jovens, regulamentando a execução das 

medidas destinadas ao adolescente que pratica o ato infracional. Esta pesquisa foi 

realizada com o objetivo de organizar as informações sobre a prática dos programas 

de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade e levantar dados 

sobre as características da população atendida nesses programas municipais tendo 

sido alterado o universo de investigação para São Caetano do Sul-SP. 

 

2. INTRODUÇÃO 

“O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) propõe responsabilização do 

adolescente que comete ato infracional com aplicação de medidas 

socioeducativas...”. “É adequado do ponto de vista da Psicologia, uma sociedade 

buscar corrigir a conduta dos cidadãos a partir de uma perspectiva educacional...” 

(Conselho Federal de Psicologia, 2007).  

A partir da Constituição Federal de 1988 e do ECA, as crianças e adolescentes 

brasileiros passaram a ser vistos como cidadãos, sendo de responsabilidade da 

sociedade, na figura do Estado, Família e Comunidade garantir a eles direitos 

fundamentais e prioridade nos cuidados ao desenvolvimento. A criação do ECA em 

1990 teve como principal meta desenvolver políticas pública voltadas para a 

promoção e manutenção destes direitos e cuidados essenciais que estavam 

garantidos constitucionalmente.  

Quanto aos adolescentes autores de atos infracionais, temos nestes mesmos 

instrumentos normativos do ECA a aplicação de medidas socioeducativas, que 

procura enfatizar o desenvolvimento social e moral. Mas suas práticas precisam ser 

operacionalizadas em programas que embora específicos, traduzam uma política 

global de proteção integral a este seguimento; mais do que criminalizar, o que se 

espera é promover meios de inserção social a partir de responsabilização de cada 



adolescente tanto pelos atos cometidos no passado recente, como pelo 

comprometimento de não repeti-los no futuro.  

Neste sentido todas as medidas aplicadas devem ter seu trabalho orientado para 

uma tomada de consciência moral autônoma, a qual precisa inclinar o sujeito a 

considerar o ato infracional como impróprio e desrespeitoso em relação aos direitos 

de todas as pessoas da sociedade.  

De acordo com Teixeira (2005), a maior parte dos adolescentes autores de ato 

infracional é do sexo masculino, com baixa escolaridade e baixa renda familiar, além 

de em sua maioria, fazerem uso de drogas ilícitas como a maconha, o crack e a 

cocaína.  

Mas além de procurarmos levantar os dados referente aos atendimentos promovidos 

e das práticas desenvolvidas pelos programas de atendimento a adolescentes em 

cumprimento de medidas, notamos a necessidade de reconhecer o papel estratégico 

a ser desempenhado pelos técnicos responsáveis pelo atendimentos. Isto se deve 

em função da convicção de que a operacionalização das medidas ainda precisa de 

instrumentais que permitam constituir modelos de ação e acompanhamento para 

intervir nas fragilidades vinculares evidenciadas em cada momento vivido por estes 

adolescentes. Sobretudo em relação às suas famílias e comunidade, para a partir de 

então, estabelecermos um eixo estruturante de intervenção em suas relações como 

forma de potencializá-las neste processo de responsabilização. 

 

3. OBJETIVOS 

Realizar um levantamento de dados sobre os programas de Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviço à Comunidade em Meio Aberto tendo como finalidade 

organizar as informações no que se refere às práticas desenvolvidas pelos serviços 

de atendimentos aos adolescentes, para poder identificar qual o perfil da população 

atendida, sua abrangência territorial e as atividades e projetos desenvolvidos. 

 

4. METODOLOGIA 

Por meio de levantamentos documentais e abordagem dos responsáveis pelos 

programas de atendimento socioeducativo do Município, a presente pesquisa teve 

um delineamento exploratório e descritivo, sendo que primeiro realizou-se um 

levantamento bibliográfico para uma sistematização das informações sobre o tema e 

o problema da pesquisa, e também os marcos normativos que regem estes 



programas de atendimento, bem como as leis relacionadas à área da infância e da 

adolescência.  

O segundo momento foi dedicado ao campo, e na entidade onde foi realizado a 

coleta de informações no que se refere inicialmente aos dados do perfil do 

adolescente atendido como: sexo, idade, escolaridade, nível de rena, etc.  

Para uma terceiro etapa procurou-se analisar os dados à luz do marco lógico do 

acompanhamento aos adolescentes que é promovido pelo programa tendo como 

ênfase as práticas desenvolvidas nos serviços de atendimento, sendo que 

procuramos entender as dificuldades e dimensionar quais seriam as soluções 

viáveis. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após abordagem junto ao CREAS desta Cidade, fomos apresentados à Entidade 

“Casa Da Amizade”, localizada na Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1253, Bairro 

Olímpico, telefone 4238 6777, e que se propõe atender famílias e comunidades 

socialmente vulneráveis e está conveniada junto ao Conselho Municipal de 

Assistência para o acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto. Durante nossas visitas pudemos contar com o 

apoio dos profissionais da entidade, que nos ajudaram na coleta dos dados e análise 

dos processos que envolvem o andamento deste programa de socioeducação.  

Na Entidade em questão os tipos de medidas socioeducativas desenvolvidos são as 

de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade em Meio Aberto. Foi 

esclarecido pela equipe técnica que o fluxo de atendimento consiste de diversas 

etapas, pois quando um jovem é identificado como autor de delito, é levado para 

uma delegacia local, onde são chamados os pais e/ou responsáveis que precisam 

se responsabilizar pelos cuidados e acompanhamentos, sendo que consta desta 

abordagem um encaminhado posterior para a Vara da Infância e Juventude. Na 

Vara um Juiz analisará o processo para em seguida decretar qual o tipo de medida 

seria cabível e em que circunstancia cada jovem deverá cumpri-la, sendo que a 

partir de então, cada adolescente recebe um novo encaminhamento, desta vez para 

apresentar-se à “Casa Da Amizade”. 

Quando um jovem chega à entidade, acontece um procedimento que é denominado 

“Interpretação da Medida”, ou seja, é feita uma análise do perfil dele, observando 

quais suas condições de vida e possibilidade de alguns acordos serem 



estabelecidos; trata-se de uma pactuação em que decisões precisam ser tomadas 

em conjunto com os responsáveis, tais como decidir se ele necessita de ser 

encaminhado para uma escola, para o CREAS do município (em caso de problemas 

de saúde ou vulnerabilidade social), a partir dos consensos viabilizados é montado 

um Plano Individual de Atendimento (PIA), que procura estabelecer com cada 

adolescente um pacto de responsabilização. 

Espera-se que durante o cumprimento das medidas, a entidade tenha condições de 

construir meios junto ao adolescente e seu núcleo familiar e comunitário para 

chegarem a esta responsabilização, ação na qual a equipe de profissionais da 

entidade tenta levar cada jovem a se conscientizar dos atos cometidos por ele, com 

abordagens que chegam até o ponto de levá-lo a se redimir perante a vítima, que é 

mais comum no caso daqueles que cumprem a Prestação de Serviço à 

Comunidade, que inclusive chegam a ser orientados a  escrever cartas ou até a falar 

sobre o fato ocorrido. 

A entidade também conta com apoio externo, mas possui convênio somente com 

equipamentos e programas ligados à prefeitura, o que é importante pois lhe permite 

fornecer oportunidades para os jovens poderem participar das atividades esportivas 

e culturais, mesmo que não haja muita adesão por parte desses. 

Sobre o envolvimento familiar e comunitário, os profissionais da entidade realizam 

visitas à casa dos jovens no início dos atendimentos, durante e no término, mas de 

uma maneira geral a queixa deles é de que acabam por observar que não há apoio 

e responsabilização por parte dos membros da família e comunidade para o 

acompanhamento destes jovens. Quanto a isto chegam a identificar casos em que 

os responsáveis acham normal as práticas delituosas habitualmente protagonizadas 

por estes filhos.  

Mesmo que a entidade se preocupe com esta situação e procure estabelecer 

procedimentos e práticas para tentar mudar este tipo de percepção, com oferta de 

grupo para atendimento aos pais, a maioria não comparece, principalmente nas 

situações em que os vínculos são mais frágeis. 

Quanto ao perfil dos jovens atendidos pela entidade, tratam-se de usuários de 

drogas em sua maioria homens de 13 a 17 anos com classe econômica muito baixa, 

sendo que esta questão de gênero chama muito nossa atenção pois no momento 

atual estão atendendo 25 homens e apenas 02 mulheres, não havendo abrangência 

territorial do município. 



A entidade também desenvolve projetos em parceria com a Unidade de Saúde a 

Criança e Adolescente (USCA) do município, (Rua Goitacazes, 301, Centro – o 

número do telefone do local é o 4224-6063), que funciona de segunda a sexta-feira, 

das 7 às 17 horas, e atende jovens com idades entre 10 e 20 anos. No espaço, são 

oferecidos atendimentos nas especialidades Hebiatria (Clínico do Adolescente); 

Endocrinologia; Ginecologia Infanto Puberal; Neurologia; Psiquiatria; Nutricionista; 

Psicologia; Fonoaudiologia; e Psicopedagogia; além de Terapia Ocupacional. Os 

profissionais que atuam na Unidade ainda desenvolvem variados programas e 

atividades com consultas individuais e grupos com pais e filhos em que são 

oferecidas palestras e apoio no combate a drogas e diversas atividades culturais. Os 

jovens deveriam comparecem ao USCA durante todo o cumprimento da medida, 

tendo inclusive sido incluído esta contingencia no PIA, mesmo assim a adesão é 

muito baixa. 

Para os jovens que cumprem Liberdade Assistida é necessário comparecer ao 

espaço da Casa da Amizade uma vez por semana para atendimento individual e 

uma vez por mês para atendimento em grupo, já para quem cumpre a Prestação de 

Serviço à Comunidade, é necessário o comparecimento de 15 em 15 dias, sendo 

que o tempo máximo para o cumprimento da Prestação de Serviço à Comunidade é 

de 06 meses. 

 

6. RESULTADOS 

Após o recolhimento destes dados que nos permitiram traçar um painel da situação 

de acompanhamento das medidas socioeducativas no âmbito desta entidade, 

iniciamos uma segunda etapa ainda mais reflexiva que consistiu em procurar 

analisar o perfil e considerar os objetivos propostos pelo projeto. Com isto foi 

possível identificar primeiramente que, os programas de medidas socioeducativas 

fornecidas pela cidade de São Caetano do Sul-SP que envolvem a municipalização 

do regime de atendimento no meio aberto não têm fixação muito clara em questões 

territoriais, pois procura-se atender o Município como um todo, mas este 

dimensionamento dificulta tanto a abordagem, como o envolvimento familiar e 

comunitário.  

Tendo sido reconhecido esta característica como elemento que dificulta a 

operacionalização das medidas, fica claro que para ser possível o cumprimento 

dessas medidas é necessário a realização da Interpretação de Medidas analisando 



o perfil de cada adolescente, no entanto quando questões familiares e comunitárias 

não recebem o devido direcionamento, a criação do Plano Individual de Atendimento 

(PIA) fica prejudicada e corre-se o risco de inviabilizar o processo de 

responsabilização. 

Para nos aprofundarmos nesta problemática e seus agravamentos precisaríamos de 

mais dados, mas infelizmente não nos foi fornecido os números exatos de 

atendimentos realizados pela entidade durante um período prolongado, pois de 

acordo com os responsáveis, os números de atendimentos variam muito de mês a 

mês, sendo que no mês em que as visitas foram realizadas – Abril/13 – estavam em 

cumprimento das medidas 27 adolescentes, com 25 homens e 02 mulheres, sendo 

que o perfil dos jovens atendidos são em sua grande maioria usuários de drogas, 

homens de 13 a 17 anos com classe econômica muito baixa, não havendo 

abrangência territorial para uma determinada parte do município, ou seja, como os 

adolescentes em cumprimento de medidas são de todos os bairros da cidade, resta 

pouco espaço para criar um entendimento compreensivo das prováveis implicações 

da dimensão territorial das relações estabelecidas a partir da inserção dos mesmo 

nos regimes de atendimento socioeducativo. 

Mesmo que a entidade desenvolva projetos junto a Unidade de Saúde a Criança e 

Adolescente (USCA) promovendo palestras e atividades lúdicas para 

conscientização e desenvolvimento moral dos adolescentes, em que essas são 

obrigatórias, com o comparecimento sendo monitorado durante o cumprimento das 

medidas; e que oferece também em convênio com a Prefeitura do Município, 

programas esportivos e culturais, nos quais foram relatados que a aderência por 

parte dos menores infratores é muito baixa.  

Pode-se perceber nestes casos que os adolescentes em cumprimento das medidas 

participam das atividades realizadas pela entidade apenas devido seu caráter 

obrigatório, não aderindo às oportunidades que surgem a partir de seu viés 

educativo, expondo assim o quão frágil é a relação existente entre os órgãos 

públicos e estes adolescentes em cumprimento de medidas, situação que explica o 

quanto é comprometido os avanços possíveis no que é pactuado no momento de 

elaboração do PIA, que se converte apenas em mais um dentre tanto instrumentos 

burocrático de controle. 

Notamos que esta questão envolve a necessidade de um entendimento abrangente 

destes entraves por parte do técnico que é responsável pelo processo de pactuação 



que o plano individual requer, e o que nos chamou a atenção foi a demanda 

diagnóstica no sentido deste profissional poder entender e analisar os diversos 

problemas que vão além das questões metodológicas em si, os quais  se revelam no 

cotidiano das relações estabelecidas a partir do acompanhamento da medida, e que 

dizem respeito a um marco legal que mesmo ao exigir a participação da família, 

dificulta sua operacionalização. 

Trata-se de um questão complexa e multideterminada, mas pensamos em uma 

pequena contribuição que posteriormente poderá  receber diversos aprimoramentos, 

como acreditamos que as várias informações que dizem respeito aos adolescentes  

precisam receber um tratamento sistematizado, pensamos na possibilidade de 

construir representações que permitam explicitar as relações familiares e 

comunitárias para poder alertar os técnicos sobre os aspectos frágeis que precisam 

receber atenção redobrada tanto na elaboração como no acompanhamento do PIA 

de cada adolescente. 

Tendo como referência modelos de abordagem das redes a partir de dados 

relacionais e da medida dos laços existentes entre um grupo qualquer de pessoas, 

sobretudo no que se refere à frequência de interação e intensidade de afetos, 

chegamos a uma proposta que denominamos de Matriz Relacional que consiste na 

possibilidade de demonstrar a intensidade das relações estabelecidas pelo 

adolescente em cumprimento de medida, o que serviria de diagnóstico 

interdisciplinar da qualidade de relações sóciocomunitárias dos adolescentes. 

Se considerarmos hipoteticamente um caso descrito por meio do levantamento 

realizado na entidade e a nós informado a título de exemplo, poderíamos obter uma 

matriz das relações vinculares do adolescente, como apresentamos a título de 

modelo ilustrativo abaixo:  



 

Para a elaboração da Matriz Relacional acima foram utilizados cinco atores sociais 

que fazem parte do repertório social de um adolescente durante o cumprimento de 

uma medida socioeducativa, sendo estas: a mãe; o pai; o técnico; a USCA e a 

entidade na qual cumpre as medidas e analisada a relação que o menor tem com 

estas. 

No caso apresentado é possível notar que a intensidade das relações que o 

adolescente tem com a mãe mostra-se muito forte, pois de acordo com as análises 

dos dados levantados, a mãe é uma das, se não somente a única base que o jovem 

tem por família, se apoiando e em alguns casos podendo ir para a pratica do delito 

para ajudar no sustento desta.  

Também pode haver casos em que os adolescentes acabam por emitir um 

comportamento aprendido onde as mães levam este a cometeram atos infracionais, 

fazendo que adquiram o conhecimento da pratica dos delitos e acabam por 

desempenhar o conhecimento adquirido.  

Neste caso também ocorre em relação ao pai desses adolescentes, no qual, de 



acordo com a Matriz Relacional nos demonstra uma intensidade das relações muito 

frágil, podendo ser esclarecida justamente pelo contato com práticas ilícitas que na 

maioria das vezes se dá pela sua ausência no ambiente afetivo, tanto âmbito 

familiar, como comunitário. 

Se este modelo diagnóstico que a Matriz Relacional nos permite fazer estiver 

correto, não há relação entre os adolescentes e a escolarização, em especifico seus 

professores – aqui chamados de técnicos. A falta de interesse em realizar atividades 

para o desenvolvimento moral dos jovens pela entidade escolar revela-se ser muito 

grande, a ponto de gerar grande aversão desses em comparecerem as aulas.  

Mesmo porque da parte da escola também fomos informados de que alguns casos, 

durante o cumprimento das medidas, as escolas chegam a negar a matrícula dos 

destes adolescentes, mesmo sendo este um direito previsto no SINASE. 

Já em relação às questões da saúde, estes jovens são encaminhados para as 

Unidades de Saúde a Criança e Adolescente (USCA) do município para 

acompanhamento médico e para a realização de palestras e atividades com o 

objetivo de conscientizar e fazer com que o jovem reflita sobre suas ações, sendo a 

adesão a estes cuidados obrigatória durante o cumprimento das medidas, portanto 

pode-se analisar essa intensidade das relações é normal, mesmo que coercitiva.  

Na entidade esses adolescentes entram em contato direto com os profissionais que 

irão auxilia-los durante o cumprimento das medidas, realizando atendimentos 

individuais e em grupos para que possam chegar uma reflexão e conscientização de 

seus atos. De acordo com a Matriz Relacional a intensidade das relações entre 

esses e os adolescentes é normal, pois como é obrigatório o comparecimento deles 

durante as medidas, eles acabam por ter contato direto, porém sem grande 

influência, apenas apoiada na burocracia. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da apresentação e discussão dos dados levantados sobre os atendimentos 

de medidas socioeducativas do município de São Caetano do Sul-SP, considera-se 

que, mesmo com a intenção de fazer com o jovem reflita e se conscientize sobre os 

atos infracionais em que esteve envolvido, a falta de motivação deste e a falta de 

apoio da família acabam por fazer com que não realizem as atividades propostas 

pelo serviço, comparecendo à entidade apenas pelo fato de ser obrigatório. Nota-se 

também na Matriz Relacional desenvolvida a partir de nossa abordagem que o 



problema crítico da abordagem é a fragilidade em suas relações interpessoais, em 

que se apresenta um grande déficit de repertório social, cabendo a elaboração a 

cada etapa de interpretação da medida de uma análise processual que permitiria 

aos técnicos responsáveis pelo acompanhamento obter um diagnóstico preciso e 

dinâmico das questões vinculares que precisam de maior atenção. 

Por fim, acreditamos ter alcançado os objetivos que nos propusemos, organizando 

informações relativas ao programa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à 

Comunidade no município de São Caetano do Sul-SP, mas além do levantamento 

dos dados referente aos atendimentos promovidos e das práticas desenvolvidas 

pelos serviços de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas,  

reconhecemos o papel estratégico a ser desempenhado pelos técnicos responsáveis 

pelo atendimento e procuramos também ser propositivos ao fornecer instrumental 

que permita constituir modelos de ação e acompanhamento para intervir nas 

fragilidades vinculares evidenciadas em cada momento vivido pela família e 

comunidade para a partir de então, estabelecermos um eixo estruturante de 

intervenção em suas relações como forma de potencializá-las. 
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