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RESUMO 

 

Esta investigação teve como objetivo geral compreender a execução de 

medidas socioeducativas de internação e seu atendimento pela denominada 

comunidade socioeducativa, tomando como referência o contexto da Fundação 

da Criança e do adolescente (Fundac) - Bahia. Os objetivos específicos foram: 

mapear o fenômeno dos adolescentes em conflito com a lei e sua relação com 

medidas socioeducativas; identificar as ações desenvolvidas no processo de 

socioeducação no contexto de privação de liberdade dos adolescentes, seus 

meios e recursos; discutir os principais entraves encontrados para a execução 

da medida socioeducativa de internação. Para tanto foi realizado, um amplo 

estudo de cunho bibliográfico, com base nas produções acadêmicas sobre o 

tema da socioeducação em privação de liberdade, especialmente para o 

contexto baiano, com o intuito de ampliar e contribuir com o tratamento 

acadêmico da referida temática. 

 

 

Palavras-chave: Comunidade Socioeducadora e medida privativa de 

liberdade; Socioeducadores da Fundac-Bahia; Delinquência juvenil e medida 

socioeducativa. 

  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The purpose of this research was to understand the implementation of socio - 

educational measures of hospitalization and its care by the so - called socio - 

educational community, taking as reference the context of the Foundation of the 

Child and the adolescent (Fundac) - Bahia. The specific objectives were: to map 

the phenomenon of adolescents in conflict with the law and its relation with 

socio-educational measures; Identify the actions developed in the process of 

socio-education in the context of adolescents' deprivation of liberty, their means 

and resources; Discuss the main obstacles encountered for the implementation 

of the socio-educational measure of hospitalization. For this purpose, a large 

bibliographic study was carried out, based on the academic productions on the 

subject of socioeducation in deprivation of liberty, especially for the Bahian 

context, in order to broaden and contribute to the academic treatment of this 

subject.  

 

Keywords: Socio-educative Community and deprivation of liberty measure; 

Socioeducators of Fundac -Bahia; Juvenile delinquency and socio-educational 

measure. 
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INTRODUÇÃO 

Contemporaneamente, no mundo, o fenômeno da delinquência juvenil 

(conceito usado pela primeira vez na Inglaterra, no ano 1815), apresenta-se 

com suas peculiaridades decorrentes de circunstâncias históricas, 

demonstrando ainda a profundidade de um problema de adaptação e de 

inserção dos jovens no mundo dos adultos.  

No Brasil, o problema do adolescente em conflito com a Lei é bastante 

polêmico e enigmático. Desse fenômeno geram-se posições no senso comum 

que muitas vezes estão pautadas na falta de informações concretas, ficando à 

mercê especialmente de um discurso midiático pouco balizado. 

O referido discurso repete a necessidade de criação de políticas públicas 

para enfrentamento do problema. A finalidade das políticas públicas seria 

compreender e resolver a questão da delinquência juvenil, cabendo ao setor 

público elaborar, planejar e executar tais políticas. 

Contudo, políticas públicas com bases sócias psicológicas e 

pedagógicas já existem, sendo necessário mesmo sua efetivação. Em grande 

parte delas não são esquematizadas e aplicadas de forma sistemática, pois os 

interesses dos envolvidos nestes processos são desiguais.  

Nesse contento, o principal enfrentamento da delinquência juvenil no 

Brasil tem sido a aplicação das denominadas medidas socioeducativas. 

A socioeducação consiste em um conjunto de programas, atos e 

atividades desenvolvidas pelo Estado que objetiva arquitetar novas 

considerações sobre a vida, criação de parâmetros de cidadania, além de 

despertar concepções éticas da vida social em crianças e adolescentes em 

conflito com a Lei.  

             Em 2016, no Brasil, contabilizou-se 189 mil adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas. Desse total, são 58.079 cumprindo 

medidas socioeducativas de internação em unidades de socioatendimento. O 

levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)  concluiu que 90% são 

meninos. 
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O estudo do CNJ mostrou que aproximadamente 60% dos jovens 

entrevistados têm entre 15 e 17 anos e cerca de 50% não cursava a escola 

antes de entrar na unidade. Foi verificada também a ausência de vagas no 

sistema brasileiro de medidas socioeducativas. Constatou-se que a 

percentagem de ocupação nacional é de 102%, sendo que os estados com a 

maior sobrecarga estão na região Nordeste.  

No estudo ora apresentado, para ênfase de enfoque, elegeu-se a 

atuação dos socioeducadores no contexto de medida de internação, uma vez 

que os laços entre adolescentes e comunidade socioeducativa são mais 

estreitos. 

De abordagem qualitativa, metodologicamente recorreu-se à análise de 

dados secundários (que vale ressaltar, serem dados extraídos de fontes de 

informações fidedignas) pela dificuldade já conhecida por aqueles que militam 

na área ou investigam temáticas tão “delicadas” como aqui.  Entende-se 

entretanto, que diante da necessidade e urgência do fenômeno, também a 

pesquisa qualitativa possa e deva recorrer à todos os recursos para dar 

tratamento cientifico as questões, como a nossa.  Desse modo, além da leitura 

e análise de estudiosos, a pesquisa incluiu consulta a dados oficiais veiculados 

pelas instituições relacionadas ao objeto através de sites, em relatórios oficiais, 

bem como àquelas veiculadas pela imprensa (devidamente checadas). 

 Assim, ultrapassou-se aqui, a revisão de literatura correspondente tão 

somente à realização inicial do levantamento bibliográfico como momento no 

qual se constrói o arcabouço teórico, no qual se elege conceitos, categorias 

que explicassem o significado dos fenômenos investigado. Avançou-se um 

pouco mais, interagindo-se com os principais estudiosos sobre o objeto 

abordado na pesquisa. Neste sentido, a finalidade da pesquisa bibliográfica foi 

efetuar levantamento e análise crítica do que já foi publicado sobre o tema, 

permitindo um mapeamento de quem já escreveu e o que já foi escrito sobre o 

problema da pesquisa e assim somar-se ao conhecimento já consolidado, 

fortalecendo uma linha de investigação. 
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CAPITULO I - CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CONFLITO 

COM A LEI NO MUNDO E NO BRASIL  

 

I.1-  Um fenômeno local ou global? 

 

A violência no universo juvenil, tem sido um fenômeno em crescente 

expansão em todo o mundo com cifras assombrosas. Alguns sintomas 

demonstram a dimensão do problema tal como o aumento do uso de drogas 

associado às práticas de gangues juvenis etc. E quanto as causas, se referem 

as questões tanto micro, quanto macro estruturais. Por exemplo, David P. 

Farrington (2002) em um artigo publicado pela UNESCO, apresentou uma 

antologia de várias teses que justificam o nexo causal entre os abusos sofridos 

durante a infância pela criança/jovem e a consequente delinquência 

subsequente. 

Todavia, em cada canto do mundo o fenômeno da delinquência juvenil 

apresenta-se com suas peculiaridades decorrentes de circunstâncias 

históricas, demonstrando ainda a profundidade de um problema de adaptação 

e de inserção dos jovens no mundo dos adultos. Os indicadores de violência 

juvenil vão se crescendo ainda igualmente no mundo infantil.  

A literatura nos mostra que a constituição da adolescência como objeto 

de estudo se dá como sujeito-problema (ABERASTURY, 1981; CALLIGARIS, 

2000). 

Assim, inicialmente se faz necessário compreendermos do que se trata o 

fenômeno do conflito com as leis no que se refere à população juvenil. 

Encontram-se conceitos dos mais amplos aos mais restritos. Os norte-

americanos adotam um conceito muito amplo de delinquência juvenil, que 

compreende não só os feitos com que de ser cometidos por adultos seriam 

delitos, senão igualmente infrações de normas de convivência, regras 

sociais: indisciplina com pais e professores, fumar, fugir de casa, entrar em 

estabelecimentos proibidos, etc. Por sua vez, na Europa dá-se ao conceito de 
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delinquência juvenil um sentido mais restringido e nele se consideram os 

delitos cometidos pelos jovens, bem como, determinadas condutas que se 

consideram cuasi-delictuales: vadiagem, mendicância.  

 A denominada delinquência juvenil não é um conceito emblemático na 

comunidade científica - a delinquência juvenil é a expressão utilizada para 

designar delitos perpetrados por crianças e adolescentes. Entretanto, conforme 

Dias (1992), ao buscarmos uma definição de delinquência juvenil jamais 

podemos ter a ambição de que a mesma constitua uma caracterização 

estanque e absoluta. 

Segundo a pesquisadora portuguesa, Vieira (2014, p.2) 

A delinquência juvenil pode ser compreendida pelo conjunto de todos 
os comportamentos problemáticos que se manifestam no decurso de 
transição dos jovens para a vida adulta, sendo entendidos como 
comportamentos de quebra de condutas sociais convencionais que o 
indivíduo manifesta decorrentes de um processo de socialização juvenil 
(Dickes e Hauman 1966 apud CARVALHO 2003, p.27). 

 

Ainda segundo Vieira (2014) citando Costa (1999), a delinquência refere-

se a comportamentos ilícitos, que não estão em conformidade com o código de 

conduta estabelecido pela sociedade de determinado espaço geográfico e com 

os preceitos morais socialmente estabelecidos. 

Dados da ONU, que realiza a cada quatro anos a pesquisa Crime 

Trends (Tendências do Crime), tomando 55 países como base, na média os 

jovens representam 11,6% do total de infratores, enquanto no Brasil a 

participação dos jovens na criminalidade está em torno de 10%.  

Contemporaneamente, no Brasil, o tema adolescente em conflito com a 

lei vem sendo atribuído aos mais diversos fatores, sendo considerada como a 

principal a ausência de responsabilidade por parte da família e Estado. Estudos 

vêm mostrando que grande parte dos adolescentes em conflito com a Lei 

vivenciam situações de violência dentro de suas próprias residências e nas 

comunidades em que habitam.  

Para Assis & Avanci (2004) a violência familiar é considerada por 

estudiosos como um das responsáveis por fomentar a criação de problemas 
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comportamentais em crianças e adolescentes, assim, tais vivências podem 

originar problemas emocionais e comportamentos hostis.  

A partir do século XIX, infrações cometidas por adolescentes no Brasil 

tomaram grandes proporções e causou grande medo a sociedade. Assim, o 

Estado precisou legislar sobre o assunto.  

 

1.2 Enfrentamentos para prevenir e erradicar a delinquência juvenil 

  

Mais que a penalização, há uma tendência em se pensar o fenômeno a 

partir de sua prevenção. Para tanto, a Declaração das Nações Unidas 

estabelece diretrizes sobre a prevenção da delinquência juvenil. Tal como 

podemos observar nesse trecho os princípios basilares:  

 

1. A prevenção da delinquência juvenil é parte essencial da 
prevenção do delito na sociedade. Dedicados a atividades 
lícitas e socialmente úteis, orientados rumo à sociedade e 
considerando a vida com critérios humanistas, os jovens 
podem desenvolver atitudes não criminais.  

2. Para ter êxito, a prevenção da delinquência juvenil requer, 
por parte de toda a sociedade, esforços que garantam um 
desenvolvimento harmônico dos adolescentes e que respeitem 
e promovam a sua personalidade a partir da primeira infância. 
3. Na aplicação das presentes Diretrizes, os programas 
preventivos devem estar centralizados no bem-estar dos jovens 
desde sua primeira infância, de acordo com os ordenamentos 
jurídicos nacionais.  

4. É necessário que se reconheça a importância da aplicação 
de políticas e medidas progressistas de prevenção da 
delinquência que evitem criminalizar e penalizar a criança por 
uma conduta que não cause grandes prejuízos ao seu 
desenvolvimento e que nem prejudique os demais. 5. Devem 
ser desenvolvidos serviços e programas com base na 
comunidade para a prevenção da delinquência juvenil. Só em 
último caso recorrer-se-á a organismos mais formais de 
controle social (DIRETRIZES DAS NAÇÕES UNIDAS, 1990). 

  

O objetivo das diretrizes é evitar que os adolescentes participem de atos 

infracionais por meio da atuação da família e Estado.  
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            Entretanto, apesar de algum esforço, a delinquência juvenil instalada, 

recebe diferentes tratamentos, como podemos observar a seguir.  

O conceito de delinquência “juvenil” foi usado pela primeira vez na 

Inglaterra, no ano 1815, posteriormente em 1823, criou-se em EUA um grupo 

de educadores e filantropos que se ocuparam dos denominados delinquentes 

juvenis. Hoje nos EUA, temos dois exemplos diferentes que descrevem as 

principais ações para o enfrentamento do fenômeno da delinquência juvenil: na 

Flórida, a partir dos 14 anos, os jovens apreendidos pela polícia são levados 

em custodia para o Departamento de Justiça Juvenil, que determina se serão 

detidos em unidades especiais como centro de reabilitação, onde podem 

permanecer por até cerca de dez anos, enquanto a idade para prisão comum é 

de 18 anos; no mesmo país, no estado de Oklahoma, a idade para a prisão 

comum é de 16 anos, mas a partir de 13 anos, pode-se deter em unidades 

especiais para os casos dos crimes hediondos, as decisões da Justiça do 

Estado (um dos 32 que adotam a pena de morte) variam conforme o caso, mas 

a lei considera responsabilidade a partir de 13 anos, no entanto, entre 13 e 18 

anos, cumpre pena no chamado regime juvenil, sem aplicação de pena de 

morte.  

Ainda na América, no Centro, pode-se aqui citar o caso do país Costa 

Rica, no qual a idade para internação em unidades especiais é dos 12 aos 18 

anos. O período máximo de pena é de dez anos para indivíduos entre 12 a 15 

e, até 15 anos para jovens infratores entre 15 e 18 anos. 

No Brasil, Cucci (2009, p.194) relata que foi a partir do século XIX que 

iniciou a aplicação do Direito Penal Juvenil  

 

“No Brasil, com o crescente quadro de abandono de crianças e diante 
da despreocupação da sociedade em acolher esta infância desvalida, 
estes infortunados passaram a ser estigmatizados de menores, num 
sentido pejorativo, que recebe a conotação de criminosos e infratores. 
Naquele momento, mais especificamente em 1922, passou a funcionar, 
no Rio de janeiro, o primeiro estabelecimento público de atendimento a 
menores do Distrito Federal”. (CUCCI, 2009, p. 194) 
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Assim, o Código de Menores, Decreto nº 17943-A, promulgado em 12 

de outubro de 1927, trouxe a primeira orientação sobre os direitos e deveres 

de crianças e adolescentes no Brasil. No entanto, esse arcabouço para a 

suposta proteção aos jovens funcionou apenas como um atenuante em face 

da complexidade do problema. Para Custódio (2006) o Código de Menores foi 

reflexo da inspiração do regime militar-autoritário, repressor e excludente, que 

manteve os princípios do seu antecessor apesar de ser criado sob a vigência 

da Declaração dos Direitos da Criança em 1959. O Código de Menores não era 

cabível a todas as crianças, mas somente aquelas em "situação irregular”. O 

artigo 1º do código definia o público a ser atendido: 

“O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver 

menos de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade 

competente ás medidas de assistencia e protecção contidas neste 

Codigo." (grafia original) Código de Menores - Decreto N. 17.943 A – 

de 12 de outubro de 1927 

No Código de Menores revestia o juiz possuía posicionamento absoluto, 

desta forma, o destino das crianças e adolescentes ficava a critério do 

julgamento e da ética do juiz. 

 Constituição de 1934, de forma discreta adicionou a seu texto os 

direitos da criança e do adolescente, expos pontos relacionados à proteção ao 

trabalho de crianças e adolescentes, com coerção ao trabalho noturno de 

menores com idade inferior 16 anos e impedimento de trabalho em indústrias 

insalubres aos menores de 18 anos, além da previsão de amparo à 

maternidade e à infância, conforme expõe Liberati (2002). 

Em 1937, Getúlio Vargas promulgou a Constituição dos Estados Unidos 

do Brasil que em um dos seus pontos versou sobre a possibilidade proteção 

social a crianças e adolescentes. Deste modo, em seu artigo 16 destinou União 

o poder de legislar sobre as normas concernentes da defesa e proteção da 

saúde e da criança. No seu artigo 127 estabeleceu que a infância e a juventude 

são elementos garantias especiais por parte do Estado e dos Municípios.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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O Código Penal de 1940 alterou o Código de Menores de 1927, 

determinando a responsabilidade penal aos 18 anos. 

Em 1941, foi criado o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), que, 

como explica Liberati, tinha como função:  

“Amparar, socialmente, os menores carentes abandonados e infratores, 

centralizando a execução de uma política de atendimento, de caráter 

corretivo-repressivo-assistencial em todo território nacional. Na 

verdade, o SAM foi criado, para cumprir as medidas aplicadas aos 

infratores pelo juiz, tornando-se mais uma administradora de 

instituições do que, de fato, uma política de atendimento ao infrator.” 

 

Em 1952 foi realizada a Semana do Menor Abandonado que teve como 

objetivo discutir problemas relacionados a crianças e adolescentes em conflito 

com a Lei. Em 1959 a ONU publicou a Declaração dos Direitos da Criança, 

alertando sobre a importância da assistência incondicional a crianças de 

adolescentes. A declaração possuía artigos relacionados à integridade física, 

mental e intelectual da criança. 

Na década de 50, com objetivo de dirigir questões voltadas a 

adolescente e menores infratores os juizados continuaram a adotar a pratica da 

internação.  

Em 1979, o Código de Menores Mello Mattos é substituído pelo Código 

de Menores mantendo a mesma linha de arbitrariedade, assistencialismo e 

repressão junto à população infanto-juvenil. 

A Constituição Federal de 1988, assim como para os demais setores da 

sociedade, também é considerada um marco no que diz respeito ao direito da 

Criança e do Adolescente.  

Posteriormente, com a promulgação da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 

1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), houve a reafirmação 

especifica dos direitos e de deveres de crianças e adolescentes, considerando-

os como sujeitos, como indivíduos com prioridades em referência aos seus 

atributos individuais e intrínsecos de desenvolvimento. 
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Quanto ao fenômeno especifico do conflito com a lei, o ECA entende 

que a adolescência começa a partir dos doze anos de idade e somente após a 

formalização dessa data, é considerado o fenômeno do conflito (crianças não 

estão necessariamente em conflito com a lei por essa ótica). Assim, é a partir 

dos doze anos possível infligir o cumprimento de Medidas Socioeducativas.  

De tal modo, com base nas legislações voltadas a questões que 

envolvem crianças e adolescentes o Estado brasileiro, vem desenvolvendo 

projetos e programas com objetivo de combater ou minimizar a situação dos 

adolescentes em conflito com Lei, tais como: conselhos de Direitos da Criança 

e do Adolescente, Conselhos Tutelares, Ministério Público, Varas da Infância e 

Juventude, Delegacias de Defesa da Criança e do Adolescente, o Programa 

Bolsa-escola e à Bolsa-Família no nível federal, o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI) e o Programa de Combate à Exploração Sexual de 

Crianças. O Estado conta ainda com a colaboração de grupos da sociedade, 

de entidades, Organização não governamentais (ONGs), conselhos de direitos 

e associações. 

No que se refere a dados estatísticos, em acordo com o Levantamento 

Anual (SINASE 2013), foi observado que foram cometidos 23.913 atos 

infracionais para 23.066 adolescentes em restrição e privação de liberdade em 

todo o país. Analisando a soma dos atos infracionais em 2013, foi percebido 

que 43% (10.051) estavam relacionados ao roubo e 24,8% (5.933) estavam 

relacionados ao tráfico de drogas. O ato infracional ligado ao homicídio foi 

registrado em 9,23%. Os Estados que apresentam as maiores taxas de atos 

infracionais em relação às taxas nacionais são: São Paulo, Pernambuco, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Ceará. 

 A constatação dessa realidade expressa aqui em números, demonstra a 

necessidade de um enfrentamento sério por parte do Estado e da sociedade de 

um modo geral, sob pena de comprometimento uma parte do futuro do nosso 

país. 
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CAPITULO II – DAS AÇÕES PUNITIVAS À CONCEPÇÃO DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS: UMA BREVE HISTÓRIA. 

 

II.1- História do tratamento à delinquência juvenil no Brasil  

O sistema de tratamentos aos adolescentes autores de atos infracionais 

no Brasil, evolui significativamente até chegarmos ao quadro dos dias atuais.  

No Brasil Colônia não existia um código pátrio, deste modo, no que se 
refere a legislação criminal, passaram a ser geridas pelas Ordenações Filipinas 
proclamadas por D. Filipe III em 1603, vigorando até o Código Criminal de 
1830, sendo permitido a aplicação de penas a menores. Soares (2003) expôs 
que: 

“De acordo com as Ordenações Filipinas, a imputabilidade penal 
iniciava-se aos sete anos, eximindo-se o menor da pena de morte e 
concedendo-lhe redução da pena. Entre dezessete e vinte e um anos 
havia um sistema de ‘jovem adulto’, o qual poderia até mesmo ser 
condenado à morte, ou, dependendo de certas circunstâncias, ter sua 
pena diminuída. A imputabilidade penal plena ficava para os maiores 
de vinte e um anos, a quem se cominava, inclusive, a pena de morte 
para certos delitos. Antes de 1830, quando foi publicado o primeiro 
Código Penal do Brasil, as crianças e os jovens eram severamente 
punidos, sem muita diferenciação quanto aos adultos, a despeito do 
fato de que a menor idade constituísse um atenuante à pena, desde as 
origens do direito romano. A adolescência confundia-se com a infância, 
que terminava em torno dos sete anos de idade, quando iniciava, sem 
transição, a idade adulta.” (SOARES, 2003, p.257). 

No período republicano foi instituído o Código de Menores em 1927, que 

era destinado aos menores de 18 anos, em situação irregular, ou seja, aos 

delinquentes e aos abandonados afetivos ou materialmente. Nesse sistema o 

Estado passa a tutelar crianças órfãs e abandonada, essas crianças ficam 

institucionalizadas, são orientados e tem a oportunidade para trabalhar.  

Para Liberatti (2003, p. 15): 

“o Código revogado não passava de um Código Penal do Menor 
disfarçado em sistema tutelar; suas medidas não passavam de 
verdadeiras sanções, ou seja, penas, disfarçadas em medidas de 
proteção.”  
 

Nesse sentido, foi constituído o Serviço de Assistência ao Menor (SAM) 

em 1942: 
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“Órgão do Ministério da Justiça, caracterizado por uma orientação 
correcional repressiva, que funcionava como o equivalente do sistema 
penitenciário para a população menor de idade. O sistema de 
atendimento era constituído por internatos (reformatórios e casas de 
correção) para adolescentes autores de infração penal e por patronatos 
agrícolas e escolas de aprendizagem de ofícios urbanos, para menores 
carentes e abandonados.” (COSTA,1994, p.124) 

A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi um marco 

na regulamentação das questões que envolvem crianças e adolescentes já que 

foram reconhecidas como pessoas especiais no que se refere a condições 

desenvolvimento e sujeitos de direito. 

Saraiva (2009 p. 85) dispõe que: 

“O Estatuto da Criança e do Adolescente se assenta no princípio de 
que todas as crianças e adolescentes, sem distinção, desfrutam dos 
mesmos direitos e sujeitam-se a obrigações compatíveis com a 
peculiar condição de desenvolvimento que desfrutam, rompendo, 
definitivamente, com a ideia até então vigente de que os Juizados de 
Menores seriam uma justiça para os pobres, na medida em que na 
doutrina da situação irregular se constatava que para os bens 
nascidos, a legislação baseada naquele primado lhes era 
absolutamente indiferente.” 

Conforme preconiza o ECA, cidadãos de 12 a 18 anos de idade são 

considerados adolescentes. Eles são responsáveis pelas suas ações ao 

cometer infrações, assim estão passiveis de responder a atos que se 

caracterizem como infração através das medidas socioeducativas 

estabelecidas pelo seu artigo 112. A medida socioeducativa tem como objetivo 

garantir a responsabilização por meio de atividades pedagógicas além de 

tentar evitar a reincidência.  

Na análise de Costa (2001) a socioeducação deve atender três 

concepções: pessoal, cidadã e produtiva. Na dimensão pessoal acredita-se que 

a oferta de bens matérias, tais como: vestuário e comida são necessários, mas 

atuação do socioeducador na formação da personalidade, manter uma relação 

de confiança e fidelidade, ou seja, relações interpessoais podem influenciar 

fortemente na evolução social do adolescente infrator. No que se refere a 

dimensão cidadã afirmar –se que priorizar o processo educativo, as vivências e 

o trabalho na medida socioeducativa pode tornar o jovem o senhor da sua 

história. Já na dimensão produtiva diz respeito a trajetória do jovens até a 
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entrada no mercado de trabalho, assim como permanência e progressos. Logo, 

o desenvolvimento profissional dos jovens durante o cumprimento da medida é 

determinante para o caminho a ser seguido já que são nessa fase que são 

identificadas as suas competências.  

Desta forma, socioeducação não deve seguir o caminho da privação de 

liberdade, mas trabalhar incessantemente as relações sociais. É indispensável 

educar o jovem para vida em coletivo, para o convívio social. Sabe-se que para 

essa prática tornar-se efetivos investimentos na educação é a principal 

resposta ao problema do adolescente em conflito com a Lei.  

Assim, segundo o ECA, caso o ato infracional seja constatado a 

autoridade adequada poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I – 

advertência; II – obrigação de reparar o dano; III – prestação de serviços à 

comunidade; IV – liberdade assistida; V – inserção em regime de 

semiliberdade; VI – internação em estabelecimento educacional; VII – qualquer 

uma das previstas no artigo 101 do ECA. 

O ECA prevê a aplicação medida socioeducativa de advertência nos casos 

a seguir:  

a) ao adolescente, no caso da prática de ato infracional (art. 112, I, c/c o art. 

103); 

b) aos pais ou responsáveis, guardiães de fato ou de direito, tutores, 

curadores etc. (art. 129, VII);  

c) às entidades governamentais ou não governamentais que atuam no 

planejamento e na execução de programas de proteção e 

socioeducativos destinados a crianças e adolescentes (art. 97, I, "a", e II, 

"a"). 

A medida socioeducativa de advertência refere-se de uma censura 

branda; constitui uma orientação para que o adolescente não volte a fazer 

determinada ação. A medida é aplicado ao adolescente que cometeu infração 

leve e não tem registros anteriores. 
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Para Cury: 

[...] observamos que a advertência, na modalidade de medida 
socioeducativa, deve ser destinar, via de regra, a adolescentes que não 
registrem antecedentes infracionais e para os casos de infrações leves, 
seja quanto à sua natureza, seja quanto às suas consequências. 
Poderá ser aplicada, pelo órgão do Ministério Público, antes de 
instaurado o procedimento apuratório, juntamente com o benefício da 
remissão, e pela autoridade judiciária, no curso da instrução do 
procedimento apuratório do ato infracional ou na sentença final. (2008, 
p. 425) 

No que se refere à medida socioeducativa de reparação de dano tem 

embasamento no artigo 932, I e II do Código Civil. 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e 
em sua companhia; 

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem 
nas mesmas condições; 

A aplicação dessa medida deve-se ao fato do adolescente cometer um 

ato infracional que causa dano ao patrimônio da vítima e que por consequência 

deva ser ressarcido pelo causador. Deste modo, a presente medida tem como 

finalidade conscientizar os jovens sobre as suas responsabilidades e aos pais 

sobre estarem presentes na educação, impondo limites e expondo implicações 

das ações dos seus filhos. 

Vale lembrar que o emprego dessa medida socioeducativa demanda um 

devido processo legal, onde o adolescente será acompanhado por um 

advogado. 

Na medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade é 

uma medida alternativa onde o adolescente continua no seu ambiente familiar, 

estudo e trabalho. Durante essa medida os adolescentes são estimulados a 

prestar serviços comunitários, por no máximo a seis meses. Assim, através 

desta medida o jovem estará desenvolvendo senso de responsabilidade, além 

ajudar no desenvolvimento pessoal. 

Art. 117 - A prestação de serviços comunitários consiste na realização 
de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 
seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 



22 
 

estabelecimentos congéneres, bem como em programas comunitários 
ou governamentais. 

Parágrafo único - As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do 
adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito 
horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, 
de modo a não prejudicara frequência à escola ou jornada normal de 
trabalho 

 

A medida socioeducativa da liberdade assistida teve origem com o 

Código de Menores em 1979, onde os adolescentes eram submetidos eram 

vigiados para impedir a reincidência. Consiste em uma medida de cunho 

pedagógico, após a entrega do adolescente aos pais ou responsáveis, um 

orientador de forma discreta realiza vigilância e acompanhamento desse jovem 

por tempo determinado.  . 

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

§ 1º. A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o 
caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de 
atendimento. 

§ 2º. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis 
meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou 
substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e 
o defensor. 

A medida socioeducativa de semiliberdade, o adolescente precisará 

ficar abrigado durante o período noturno na CASE e poderá desempenhar 

atividades externas durante o dia. Versa sobre uma medida punitiva, sendo 

que a liberdade do adolescente é parcialmente cerceada. 

Art. 120. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o 
início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a 
realização de atividades externas, independentemente de autorização 
judicial. 

§1º. É obrigatória a escolarização e a profissionalização, devendo, 
sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na 
comunidade. 

§2º. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que 
couber, as disposições relativas à internação. 

A internação é uma medida privativa de liberdade, deve ser aplicada 

apenas como ultima ratio.  A internação é embasada pelos princípios de 
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brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento.  

Art. 121. A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita 
aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

§1º. Será permitida a realização de atividades externas, a critério da 
equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em 
contrário. 

§2º. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua 
manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no 
máximo a cada seis meses. 

§3º. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 
três anos. 

§4º. Atingindo o limite estabelecido no parágrafo anterior, o 
adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade 
ou de liberdade assistida. 

§5º. A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 

§6º. Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de 
autorização judicial, ouvido o Ministério público. 

 

A referida medida utiliza privação da liberdade do jovem infrator como forma de 

ressocialização e a reeducação, mostrando ao adolescente que a restrição do 

direito de ir e vir é o resultado do cometimento de atos infracionais, fazendo o 

adolescente repensar suas posturas.  

 

II.2- O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) 

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) foi criado 

pela Resolução nº 119/2006, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (CONANDA), estabelecendo regras e procedimentos, de cunho 

jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, inicia o processo de 

apuração de ato infracional até a aplicação de medida socioeducativa. 

A definição do SINASE é: 

 “O conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter 
jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve 
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desde o processo 33 de apuração de ato infracional até a execução da 
medida sócio educativa. Este sistema nacional inclui os sistemas 
estaduais, distrital e municipais, bem como todas as políticas, planos, e 
programas específicos de atenção a esse público.” (SINASE, p. 23, 
2006) 

 

A criação do SINASE se deu a partir de documentos internacionais no 

campo dos direitos da criança e do adolescente, além de ser embasado na 

Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.  

O SINASE tem como objetivo promover ação educativa no atendimento 

ao adolescente seja em meio aberto ou em casos de restrição de liberdade. 

Vale destacar que uma das suas diretrizes é a municipalização das unidades 

socioeducativas de internação, pois deste modo a família teria mais acesso e 

maior convivência com o adolescente autor de ato infracional.  

Seguem as diretrizes pedagógicas do atendimento socioeducativo 

apontadas pelo SINASE: 

1.A prevalência da ação socioeducativa sobre os aspectos meramente 
sancionatórios;  

2.O projeto pedagógico como ordenador de ação e gestão do 
atendimento socioeducativo;  

3.A participação dos adolescentes na construção, no monitoramento e 
na avaliação das ações socioeducativas;  

4.O respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e 
exemplaridade como condições necessárias na ação socioeducativa; 
6.A disciplina como meio para a realização da ação socioeducativa;  

7.A dinâmica institucional garantindo a horizontalidade na socialização 
das informações e dos saberes em equipe multiprofissional;  

8.A diversidade étnico-racial, de gênero e de orientação sexual 
norteadora da prática pedagógica;  

9. A família e a comunidade participando ativamente da experiência 
socioeducativa;  

10.A formação continuada dos atores sociais (CONANDA, 2006). 

 

O SINASE é uma norma vinculada com os princípios constitucionais e 

ECA. Deste modo, o SINASE tornou-se o parâmetro para concretização das 

medidas socioeducativas, objetivando à inclusão social.  
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[...] propiciar ao adolescente o acesso a direitos e às oportunidades de 
superação de sua situação de exclusão, de ressignificação de valores, 
bem como o acesso à formação de valores para a participação na vida 
social, uma vez que as medidas socioeducativas possuem uma 
dimensão jurídico-sancionatória e uma dimensão substancial ético-
pedagógica (CONANDA, 2006: 51). 

 

No artigo 94 do ECA apresentam-se as garantias que os adolescentes 

têm direito durante o cumprimento de medidas socioeducativas de internação e 

o SINASE busca avalizar o referido artigo: 

VII - oferecer instalações físicas em condições adequadas de 
habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos 
necessários à higiene pessoal; 

VIII - oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa 
etária dos adolescentes atendidos; 

IX - oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e 
farmacêuticos; 

X - propiciar escolarização e profissionalização; 

XI - propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer; 

XII - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo ‘
 com suas crenças. 

 

Deste modo, o SINASE estabelece o procedimento adequado para 

execução das medidas socioeducativas, uma vez que criança e adolescente 

dispõe de categoria especial do tratamento. 

Sobre a quantidade de Unidades Socioeducativas no país, o SINASE 
dispõe que:  

“Existem 448 unidades socioeducativas no país, das quais 286 
possuem destinação exclusiva a um único programa (63,8%) e 162 
mistas (36,2%), que envolvem mais de um programa de atendimento. 
Quanto à destinação por gênero, 77% (346) das instituições são 
exclusivamente masculinas, 54 exclusivamente femininas e 48 são 
instituições mistas. Do total de unidades, 263 (58.7%) têm destinação 
específica de faixa etária e 185 não têm faixa etária especificada. São 
Paulo concentra 136 unidades (30% do total nacional).” (SINASE-SDH, 
2013, p. 12), 
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Deste modo, a Lei 12.594/12 elenca as finalidades das medidas 

socioeducativas:  

Art. 1º. [...] § 2º. Entendem-se por medidas socioeducativas as 
previstas no art. 112 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), as quais têm por objetivos: I - a 
responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do 
ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; II - 
a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos 
individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual 
de atendimento; e III - a desaprovação da conduta infracional, 
efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de 
privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites 
previstos em lei. (BRASIL, 2012) 

 

Desta forma, podemos concluir que ao observar o ECA e SINASE é 

nítido que as referidas normativas seguem metodologias restaurativos 

propostos em face respeito à peculiar condição de desenvolvimento do 

adolescente instituída por estas legislações especiais. 

 

II.3- A socioeducação 

A socioeducação consiste em um conjunto de programas, atos e 

atividades desenvolvidas pelo Estado que objetiva arquitetar novas 

considerações sobre a vida, criação de parâmetros de cidadania, além de 

despertar concepções éticas da vida social em crianças e adolescentes em 

conflito com a Lei.  

Segundo Nuñez (1999, p.26) a socioeducação consiste em:  

Por educación social entendemos una práctica educativa que opera 
sobre lo que lo social define como problema. Es decir, trabaja en 
territórios de frontera entre lo que las lógicas económicas y sociales 
van definiendo en términos de inclusión/exclusión social, con el fin de 
paliar o, en su caso, transformar los efectos segregativos en los 
sujetos. La educación social atiende a la producción de efectos de 
inclusión cultural, social y econômica, al dotar a los sujetos de los 
recursos pertinentes para resolver los desafios del momento histórico 
(NUÑEZ, 1999, p.26). 

 

Para Nuñez (1999) a socioeducação tem origens bastante antigas. 

Relata que já se falava em educação social em meados de 1945, quando 
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França e Alemanha estavam destruídas pela Guerra Mundial. Na época o 

objetivo da socioeducação era desenvolver atividades ligadas a educação e 

desenvolvimentos de crianças e adolescentes que ficaram órfãos em 

decorrência da guerra.  

Na socioeducação existem áreas basilares que fundamentam o assunto, 

são elas: 

DOMÍNIO SOCIOCULTURAL: tem como áreas de conhecimento as 
manifestações do espírito humano expresso por meio dos sentidos, tais 
como as artes, a cultura, a música, a dança e o esporte. A intervenção 
neste domínio tem por objetivo a recuperação de suas dimensões 
históricas, culturais e políticas. ·  

DOMÍNIO SOCIOPEDAGÓGICO: Tem como área de conhecimento a 
infância, adolescência, juventude e a terceira idade. A intervenção 
sociopedagógica neste domínio tem como objetivo principal o 
desenvolvimento de habilidades e competências sociais que permitam 
às pessoas a ruptura e a superação das condições de marginalidades, 
violência e pobreza que caracterizam sua exclusão social. Por suas 
características são lugares de intervenção sociopedagógica os abrigos, 
as unidades de internação de adolescentes autores de atos infracional, 
asilos para idosos, instituições psiquiátricas e unidades prisionais, mas 
também considera a rua, a família e a empresa. ·  

DOMÍNIO SOCIOPOLÍTICO: tem como áreas de conhecimento os 
processos sociais e políticos expressos, por exemplo, na forma de 
participação, protagonismo, associativismo, cooperativismo, 
empreendorismo, geração de renda e gestão social. Tem como objetivo 
o desenvolvimento de habilidades e competências para qualificar a 
participação na vida social e política e econômica da sociedade onde o 
sujeito esta inserido. Tem como lugares de intervenção sociopolítica os 
grêmios estudantis, associações de pais e mestres, conselhos de 
escolas, associações de moradores, conselhos de direitos, movimentos 
sociais, organizações não governamentai,s sindicatos, partidos 
políticos e as políticas públicas e sociais. (SILVA, 2009, p. 309). 

 

Com base nessas áreas, pode-se inferir que os processos educacionais só se 

tornam efetivos por meio de uma total interação entre as partes, sociedade e 

Estado. Deste modo, a atuação isolada dificilmente obterá implicações 

suficientes para preparar o adolescente para assumir responsabilidades diante 

da vida em sociedade, recuperando sua cidadania.  
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CAPÍTULO III – A COMUNIDADE SOCIOEDUCATIVA: OS ATORES DA 

SOCIOEDUCAÇÃO 

 

III.1 - Uma Comunidade   

 

Conforme salientou Santos (2009), segundo o SINASE para a ideia de 

comunidade socioeducativa é fundamental a realização dos objetivos das 

medidas socioeducativas, 

...o objetivo superior a ser alcançado é a comunidade socioeducativa. É 
composta pelos profissionais e adolescentes das Unidades e/ou 
programas de atendimento socioeducativo, opera com 
transversalidade, todas as operações de deliberação, planejamento, 
execução, monitoramento, avaliação e redirecionamento das ações, 
que devem ser compartilhadas, rotativas, solidárias, tendo como 
principal destinatário o coletivo em questão, contemplando as 
peculiaridades e singularidades dos participantes. (SINASE, 2006, p.41 
apud SANTOS, 2009, p.22) 

 

E ainda segue a autora, 

Assim, segundo ainda o SINASE, essa comunidade deverá ser 
formada por uma equipe com diferentes papeis e um único objetivo. O 
quadro de pessoal pode variar conforme o tipo de ação, a saber: 
específico para entidades e/ou programas que executam a medida 
socioeducativa de prestação de serviço à comunidade; específico para 
entidades e/ou programas que executam a medida socioeducativa de 
liberdade assistida; específico para entidades e/ou programas que 
executam a medida socioeducativa de semiliberdade e específico para 
entidades e/ou programas que executam a medida socioeducativa de 
internação (SANTOS,2009, p.22). 

 

  Pode-se ainda dizer que uma comunidade socioeducativa tem como 

objetivo principal promover as condições que permitam ao adolescente, revelar 

suas aptidões, competências e possibilidades de desenvolvimento pessoal e 

social.  
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III.2 -  O Indivíduo na Comunidade 

O socioeducador é um dos profissionais responsáveis pelo processo 

socioeducativo dos adolescentes. Tem como função projetar e desenvolver em 

concordância com a sugestão pedagógica da unidades, atividades sociais, 

culturais, procedimentos diários, além de atividades de entretenimento.  

Para Volpi (2001), a função do socioeducador é atuar como agente de 

transformação, orientando e mostrando o caminho, a mudança quem realiza é 

o próprio adolescente, afinal, simplesmente ficar internado não contribui para a 

sua mudança. 

O espaço de atuação do socioeducador é multifacetado, assim pode-se 

encontrar profissionais com diferentes níveis de formação e vínculos 

institucionais. A falta de uma formação acadêmica desses profissionais não os 

prepara para atuar junto a crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade.  

O embasamento que o socioeducador leva para o espaço de trabalho é 

decorrente de suas experiências de vida, ou seja, adquiridas com familiares, na 

formação escolar ou exercícios profissionais anteriores. No entanto, tais 

práticas são insuficientes para a pedagogia social que deve ser usada com o 

referido público. Assim, os socioeducadores aguardam da instituição a 

normatização de seu papel. Monte (2012) relata que ao questionar aos 

socioeducadores sobre o seu entendimento sobre a medida socioeducativa 

grande parte deles relacionam a sua definição a castigo, punição e pagamento, 

não acreditam na efetividade da medida socioeducativa e ressocialização dos 

adolescentes. 

O deputado Chico Lopes do Partido Comunista do Brasil (PCdoB / 

Ceará) apresentou em 03 de junho de 2009 o Projeto de Lei 5346/2009 que 

visa a regulamentação da profissão de educador social. O Projeto de Lei possui 

seis artigos e dispõe sobre a criação da profissão de educador e educadora 

social, além de dar outras providências.  
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Existe uma sugestão de regulamentação do nível médio como formação 

mínima para atuar como educador social, bem como a extrema necessidade de 

formulação de curso de formação que embase o trabalho deste profissional.  

Atualmente, existem faculdade que ofertam especializações voltadas 

para qualificação de socioeducadores, o fato concebe o progresso na 

solidificação Pedagogia Social. 

O socioeducador atua com pessoas que fazem ou fizeram pelo uso de 

substâncias psicoativas, que cometeram atos infracionais, que viveram na rua 

ou contextos familiares conturbados. Desta forma, Costa (2001) concluiu que 

os socioeducadores atuam no final de uma série de falhas por parte da 

sociedade em relação aos adolescentes, porém não há condições suficientes 

para se supri-las. 

Em 2006, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos apresentou a 

cartilha sobre Parâmetros para formação do socioeducador: uma proposta 

inicial para reflexão e debate. A cartilha dispõe sobre o posicionamento dos 

socioeducadores no que se refere a questões jurídicas, psicológicas e 

sociológicas. 

Quando envolve questões jurídicas a cartilha estabelece que o 

socioeducador deve desenvolver as seguintes atividades: 

• Identificar os principais traços distintivos entre os paradigmas da 
Doutrina da Situação Irregular e os da Doutrina da Proteção Integral 
das Nações Unidas.  

• Reconhecer a letra e o espírito da Doutrina da Proteção Integral nos 
Art. 227 e 228 da Constituição Federal.  

• Relacionar a estrutura do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) (Lei 8069/90) com o conteúdo do disposto no Art. 227 da 
Constituição Federal.  

• Distinguir os procedimentos relacionados ao adolescente em conflito 
com a lei no antigo Código de Menores (Lei 6.697/79) dos adotados no 
atual Estatuto da Criança e do Adolescente.  

• Conhecer, nos principais documentos da Normativa Internacional, os 
dispositivos referentes aos adolescentes em conflito com a lei, 

• Tomar conhecimento dos dispositivos que regulamentam os Direitos 
da Criança e do Adolescente na Constituição de seu estado e na Lei 
Orgânica do município em que atua. 
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 • Ter ciência das leis que regulamentam a criação e funcionamento do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e do 
Conselho Estadual de sua unidade federada, assim como dos 
respectivos Conselho Municipal, Conselhos Tutelares e Fundo 
Municipal da Infância e Adolescência no município onde atua. 

 

No que se refere a concepções sociológicas a cartilha dispõe que o 

socioeducador deverá ser capaz de:  

 

• Proceder a uma leitura crítica dos dinamismos sociofamiliares e 
comunitários que levam adolescentes e jovens a se envolverem no 
cometimento de atos infracionais.  

• Perceber a forma como os atos infracionais cometidos por 
adolescentes são instalados na consciência coletiva pela mídia e 
outros atores sociais, levando parte da população a posicionar-se 
contra os direitos humanos, defendendo a redução da idade de 
imputabilidade penal e o aumento do rigor das penas.  

• Reconhecer como o acúmulo de décadas e décadas de equívocos de 
regulamentação e execução de políticas públicas em relação aos 
adolescentes em conflito com a lei levou uma parte considerável da 
população a perder, inteiramente, a confiança nas instituições que 
atuam na área e a percebê-las como arbitrárias, deseducativas, 
ineficazes ou omissas diante da magnitude e complexidade do 
problema. 

 

O estabelecimento das diretrizes acima demonstra a extrema 

necessidade de abolir antigas práticas tutelares e repressoras, adotando novos 

aspectos com base no garantismo jurídico, técnicas pedagógicas apropriadas e 

interdisciplinaridade na aplicação da medida. 
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CAPITULO IV – SOCIOEDUCADORES NO BRASIL E NA BAHIA  

 

IV- Regulação da atividade de Socioeducador no Brasil 

 

A profissão de Socioeducador consta no Cadastro Brasileiro de 

Ocupações, do Ministério do Trabalho e Emprego brasileiro, no entanto, ainda 

não existe regulamentação. 

O socioeducador é o profissional que esquematiza, ordena e 

operacionaliza atividades em distintos espaços socioeducativos, tem como 

função garantir a proteção de crianças e adolescentes em situação de risco e 

vulnerabilidade, buscando assegurar seus direitos. Não existe quantidade 

especifica de socioeducadores por unidade, deve-se observar o perfil dos 

adolescentes acolhidos e a dinâmica da instituição.  

Para Lira (2005), o socioeducador deve entender o seu ambiente de 

trabalho, interagindo com as pessoas que a constitui, estabelecendo vínculos e 

círculos de confiança com os adolescentes. 

Nesse sentido, seguem atividades desenvolvidas pelo socioeducador 

tendo como base requerimentos nas emendas ao Projeto de Lei Nº 5346/2009, 

em andamento:  

I – a Educação Social de Rua, inclusive nas instituições e serviços de 
acolhimento a pessoas em situação de rua.  

II – as entidades de acolhimento de crianças e adolescentes regidas 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente  

III – as unidades, programas e projetos de atendimento a adolescentes 
e jovens a quem se atribui autoria de ato infracional, nos termos do que dispõe 
o Estatuto da Criança e do Adolescente  

IV – as unidades carcerárias, prisionais e de custódia de adultos em 
regimes de privação da liberdade, nos termos do que dispões a Lei de 
Execução Penal 

 V – as instituições auxiliares da escola, especialmente Associação de 
Pais e Mestres, Conselho de Escola e Grêmio Estudantil, nos termos do que 
dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

VI – as organizações não governamentais, institutos e fundações 
empresariais, públicas e privadas;  
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VII – as instituições, órgãos e serviços públicos de atendimento social; 
VIII – as atividades de preservação cultural e promoção de povos e 
comunidades remanescentes e tradicionais;  

VII - as instituições de pessoas portadoras de necessidades especiais;  

VII – as entidades o enfrentamento à dependência química;  

VIII – as atividades socioeducativas para terceira idade; 

 IX - as atividades de promoção da educação ambiental; X – as 
atividades de promoção da cidadania, dos valores e dos direitos humanos;  

XI - as atividades de promoção da arte-educação; XII – as atividades 
de difusão das manifestações folclóricas e populares da cultura brasileira; XIII – 
os centros e/ou conselhos tutelares, pastorais, comunitários e de direitos;  

XIV – as entidades recreativas, de esporte e lazer.  

XV – as instituições de promoção de alfabetização, educação de jovens 
e adultos;  

XVI – as atividades de cuidador de idoso; 

 XVII – as atividades de educação popular.  

XXII - VIII – as atividades de preservação cultural; XXIII – entidades 
assistenciais e de atendimento;  

XXIV – programas socioassistenciais que atendem a população em 
situação de vulnerabilidade e de risco. 

Os socioeducadores devem realizar capacitação continua como prevê o 

SINASE (2006): 

A formação continuada dos atores sociais envolvidos no atendimento 
socioeducativo é fundamental para a evolução e aperfeiçoamento de 
práticas sociais ainda muito marcadas por condutas assistencialistas e 
repressoras. 

 

A Escola Nacional de Socioeducação (ENS) foi criada por meio da 

Portaria nº 04/2014, da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da 

República e visa realizar a qualificação continuada para profissionais que 

atuam direta ou indiretamente no Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo. Assim, foi instituída proposta cursos divididas em 3 níveis: 

  

Núcleo Básico: cursos de extensão de formação básica comum a todos 
os profissionais da socioeducação em âmbito nacional, com 160h. 

Núcleo Específico: cursos de extensão para formação em módulos 
focada em temas específicos da socioeducação com no mínimo de 
40h. 

Núcleo de Especialização: formação em nível de pós-graduação lato 
senso com 360h. 
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Em sua investigação, Santos (2009, p. 30) verificou que: 

“... primeira constatação foi de que existem oficialmente na FUNDAC 
duas categorias ocupacionais mais próximas da prescrição do SINASE. 
A primeira denominada de Orientadores de Medidas Socioeducativas e 
a segunda categoria denominada de Educadores de Sócio Medidas 
ou Sócio – Educadores.” 

 

Já no que concerne ao paradigma vigente, na leitura do SINASE, o 

conteúdo que mais se assemelha às atividades desenvolvidas pelo 

denominados Orientadores da Fundac -Bahia é a de Socioeducadores. Por 

exemplo, no caso daqueles Socioeducadores que trabalham com a medida de 

internação o SINASE prevê: 

“As atribuições dos socioeducadores deverão considerar o profissional 
que desenvolva tanto tarefas relativas à preservação da integridade 
física e psicológica dos adolescentes e dos funcionários quanto às 
atividades pedagógicas. Este enfoque indica a necessidade da 
presença de profissionais para o desenvolvimento de atividades 
pedagógicas e profissionalizantes específicas. (SINASE, 2006, p.50).” 

 

Graciani (2001) expõe o socioeducador deve promover às crianças e 

aos adolescentes meios para que eles possam entender e aceitar, de uma 

forma digna, os limites e as regras necessários ao exercício da cidadania. 

Assim, seu trabalho é, acima de tudo, um trabalho que possibilita às crianças e 

aos adolescentes o desejo de pertencerem, de serem considerados e ouvidos, 

de poderem expressar os seus anseios e as suas angústias. 

 No Brasil, para desempenhar a função de socioeducador não exige-se 

formação especifica, sendo necessário apenas ensino médio completo. Segue 

abaixo tabela indicando formação e áreas de intervenção do socioeducador em 

vários países europeus: 

 

PAÍS DENOMINAÇÃO LOCAL DE FORMAÇÃO DURAÇÃO ÁREA 

Alemanha  Pedagogo Social 
Instituto Superior 

Profissional  
3 anos 

Campo social; 

área de educação 

especial. 

Bélgica  
Educador-guia 

especializado 

Escola Superior de 

Educação Pedagógica 
3 anos 

Campo 

pedagógico 
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sanitário e 

socioeducativo. 

Espanha Educador Social Ministério da Educação 3 anos 

Área 

socioeducativa, 

sociocultural e 

especializada. 

Luxemburgo 
Educador 

profissional 

Ministério Nacional de 

Educação 
3 anos 

Educação, 

Animação Social 

e Saúde. 

Países 

Baixos 

Sociopedagogo e 

Assistente Social 

Universidade de 

Educação Profissional 
4 anos 

Assistência 

sociopedagógica. 

Portugal 
Educador 

especializado 

Instituto Superior de 

Ciências Sociais e 

Faculdade de Psicologia 

3 anos 

Marginalidade 

social. Jovens e 

adultos 

delinquentes. 

Suíça 

Educador 

Especializado e 

Pedagogo social 

Escolas públicas e 

escolas reconhecidas na 

Confederação suíça. 

3 anos 

Área pedagógica, 

sanitária e 

Socioeducativa. 

Fonte: SCARPA E CORRENTE (2007). Adaptação E. M. Machado 

 

IV.2- Os Socioeducadores da Fundac, algumas peculiares. 

A Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac) é o órgão 

responsável pela gestão da política de atendimento ao adolescente em 

cumprimento das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação na 

Bahia.  Foi criada em 1991, através da Lei 6.074, que transformou a antiga 

Fundação de Assistência a Menores no Estado da Bahia (FAMEB).  

É uma fundação com personalidade jurídica de direito público, 

autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio, com sede e foro na 

cidade de Salvador e jurisdição em todo território da Bahia, vinculada à 

Secretária da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS). 

As Comunidades de Atendimento Socioeducativo (Cases) fisicamente 

são unidades nas quais, os adolescentes aos quais se atribuem autoria de ato 

infracional cumprem a medida socioeducativa de internação e aguardam a 

decisão judicial em internação provisória. 
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A Fundac tem atualmente seis (06) unidades de internação: 

O Case Salvador  realiza o atendimento de adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas de internação e internação provisória. 

 

Segundo a FUNDAC o Case Feminina Salvador é a primeira, dentre as 

Unidades a ser planejada para atender, exclusivamente, adolescentes do 

gênero feminino em regime de Internação Provisória (IP) e Internações 

Sentenciadas na faixa etária de 12 a 21 anos incompletos. 

 

O Case CIA foi criada para ampliar o atendimento ao adolescente em 

cumprimento de medida socioeducativa na Região Metropolitana de Salvador. 

Tem capacidade para atender 90 adolescentes em regime de medida de 

internação, atendendo as diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo – SINASE.  
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A FUNDAC informou que o Case Juiz Melo Matos encontra-se localizado em 

Feira de Santana e foi criada com a finalidade de regionalizar o atendimento 

aos adolescentes em conflito com a Lei, oriundos da região do Portal do Sertão 

e localidades circunvizinhas. Tem capacidade para atender em regime de 

Internação Provisória, Sentenciados e Custódia Temporária. 

 

O Case Zilda Arns fica localizado em Feira de Santana e tem capacidade 

para 90 adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa em regime 

de Internação Provisória e Internação Sentenciados. 

 

 

Case Irmã Dulce fica localizado em Camaçari e destina-se a execução de 

medidas socioeducativas de internação e acolhimento provisório, para 

adolescentes aos quais se atribuem a autoria de atos infracionais. 
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Além de três unidades de semiliberdade, localizadas nos municípios de 

Vitória da Conquista, Juazeiro, Salvador. 

As unidades contam com diversos funcionários distribuídos em plantões. 

Dentre os plantonistas, costuma-se encontrar-se socioeducadores, 

professores, supervisores, coordenadores, coordenador de segurança. 

Na medida socioeducativa de internação o educando frequenta a escola 

dentro das Comunidades de Atendimento Socioeducativo (Cases), através das 

parcerias com as secretaria de educação municipal e estadual. 

Nas unidades, os serviços de Atenção Básica à Saúde são realizados 

pela equipe técnica interdisciplinar, formada por médico clínico, psiquiatra, 

enfermeira, assistente de enfermagem, odontólogo, assistente social, 

psicólogo, terapeuta, terapeuta ocupacional, arte terapia, musicoterapia e 

nutricionista 

A Fundac conta hoje com 900 socioeducadores, distribuídos nas seis 

(06) unidades de cumprimento de medida socioeducativa na Bahia. Sendo 

quatro unidades de medida de internação (privado de liberdade) e duas de 

semi liberdade, onde os adolescentes podem ir para casa nos finais de 

semana. 

São 900 socioeducadores para atendimento de cerca de 600 

educandos. 

Segundo a Fundac, o papel do socioeducador é garantir a integridade 

física e psicológica do educando e de todos que atuam nas unidades 

denominadas Cases, tendo como prioridade a garantia das atividades 

pedagógicas, conforme lei 12.594/12 (Lei SINASE). 

A rotina dos socioeducadores é acompanhar a vida do educando dentro 

das unidades socioeducativas nas 24 horas do dia -desde o acordar até o 

dormir. Assim, há o acompanhamento dos socioeducadores em todas as 

atividades que desempenham  

Os socioeducadores seguem a Resolução Nº 119/2006 que apresenta 

oito (08) Eixos Estratégicos que procuram abarcar todas as situações 

concernentes a vida do adolescente e, portanto, implicam em ações a serem 
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garantidas pela internação provisória ou pela execução das medidas 

socioeducativas. 

Segundo o SINASE, a socioeducação se baseia nos seguintes eixos 

estratégicos:  

 

“... suporte institucional e pedagógico; diversidade étnico-racial, de 
gênero e de orientação sexual; cultura, esporte e lazer; saúde; escola; 
profissionalização/ trabalho/previdência; família e comunidade e 
segurança.” 

 

A peculiaridade da função de socioeducador está na condição de vinculo 

que ele precisa estabelecer com o educando. Essa é a condição imprescindível 

para que o jovem em cumprimento de medida socioeducativa possa criar novas 

perspectivas de relações, pautadas no respeito às diferenças, no pacto de 

convivência com outros educandos e com os profissionais que atuam com ele 

na Unidade. Ou seja, o socioeducador é aquele que educará para o social, 

para um convívio equilibrado e harmonioso nos espaços de convivência desse 

educando.  

Os socioeducadores da Fundac em sua maioria possui o 2º grau 

completo, porém, eles passam por vários treinamentos ofertados pela Escola 

SINASE da Fundac - Bahia. 

No que se refere a treinamento e a qualificação na maioria são 

superficiais e de curto prazo. 

A Fundac mantem um projeto de Qualificação do Atendimento 

Socioeducativo, através da Escola do Sinase – Bahia, promovendo o último 

entre 06 e 12 de julho de 2016, uma formação inicial de 40 horas para novos 

colaboradores que atuam como socioeducadores, assistente social e 

enfermeiro nas Comunidades de Atendimento Socioeducativo (Cases). No 

decorrer da capacitação, ministrada por profissionais do atendimento 

socioeducativo, foram abordados os temas de apresentação da Fundac, Marco 

Legal e Ações Socioeducativas, Atendimento Psicossocial, além de Direitos e 

Deveres, Políticas de Segurança da Informação, Segurança Preventiva e 

Práticas Restaurativas. 
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O Projeto Escola SINASE1 da Bahia é uma ação da Fundac, que tem 

como objetivo garantir qualificação do atendimento socioeducativo através da 

capacitação continuada dos profissionais das unidades da Fundac e da rede de 

promoção, proteção e defesa dos direitos humanos de adolescentes. 

Uma preocupação constante nas Cases, refere-se a questão da 

segurança. Um exemplo está na última ação na qual 12 (doze) 

socioeducadoras das Comunidades de Atendimento Socioeducativo – Cases 

Zilda Arns e Salvador participaram, na manhã desta quarta-feira (23), do Curso 

de Técnicas em defesa pessoal, abordagem, revista e condução. Tal iniciativa 

foi justificativa com a máxima de que “a segurança dos educandos depende da 

garantia da integridade física de socioeducadores” (Eva Bulcão, Coordenadora 

de segurança e instrutora do curso). 

As ações de segurança nas unidades da Fundac são realizadas em 

parceria com os órgãos de segurança pública do estado e dos municípios e do 

Poder Judiciário, que participam do processo socioeducativo desde a entrada 

do adolescente no Pronto Atendimento, passando pelas unidades de 

internação até chegar à Coordenação de Apoio à Família e ao Egresso 

(CAFE). 

Contudo, em denúncias veiculadas inclusive na imprensa2, em outubro 

de 2016, pelo Sindicato dos Agentes Disciplinares Penitenciários e 

Socioeducadores (Sindap-BA), ao qual sindicalizam-se os socioeducadores da 

Fundac, os funcionários protestaram por conta do atual efetivo, considerado 

pelo sindicato como insuficiente para a demanda. “Hoje temos 4 agentes para 

23 a 30 adolescentes por cada alojamento, quando seriam necessários 10 

agentes para 20 adolescentes. É o que diz o Sinase (Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo). Por exemplo, Atualmente temos 400 

                                                           
1
 A Escola do SINASE é resultado de discussões ocorridas a partir do ano de 2004 no 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), a partir da 
constatação de lacunas referentes à implementação de diretrizes do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Assim, foram elaborados importantes documentos como os Parâmetros de 
Formação de Operadores do SGD e as Diretrizes para o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE). 
2
 http://www.sindap-ba.org.br/sindap-denuncia-na-imprensa-descaso-da-fundac/ 



41 
 

adolescentes na Case/Salvador, para 160 agentes, o necessário seriam 400 

adolescentes para 800 agentes”, aponta Antônio Reis, ressaltando que o baixo 

efetivo contribui para fugas, rebeliões e mortes dentro das unidades 

socioeducativos que, segundo ele, “virou escola de marginalidade”. 

Os funcionários da Case Salvador reclamaram das condições de 

trabalho que são oferecidas pela Fundac. Conforme foi relatado ao Bocão 

News (Record TV), uma das principais queixas referia-se à alimentação. 

Segundo descrito, as refeições costumam ser servidas sem as mínimas 

condições de higiene, tendo a unidade de Salvador e Case Feminino as 

situações mais críticas. 

Ou seja, as condições daqueles que são os acompanhantes das 

atividades de socioeducação, sugerem condições iguais ou até pior se 

comparada a maioria dos trabalhadores brasileiros, apesar das exigências 

especiais do desenvolvimento de suas funções. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesta pesquisa buscou-se compreender a execução de medidas 

socioeducativas de internação e seu atendimento pela denominada 

comunidade socioeducativa, especialmente pelo acompanhamento dos 

denominados socioeducadores. 

 Após pesquisa bibliográfica, concluiu-se que a socioeducação tem por 

objetivo preparar os adolescentes que ainda encontra-se em formação a 

assumir responsabilidades na vida em sociedade, de modo que, as medidas 

socioeducativas façam com que os adolescentes se apropriem de princípios e 

valores que o possam torná-los cidadãos. Entretanto, isso só se viabiliza 

através da atuação de uma comunidade, na qual o papel do socioeducador é 

fundamental. 

Apesar desse papel essencial parece que a formação para o 

desempenho dessa missão ainda é insipiente.  

Na Bahia, a Fundac busca minimizar esse despreparo com cursos e 

formações pontuais, todavia, parece que a ênfase dada a segurança a partir 

das queixas/solicitações dos próprios socioeducadores revela um caráter mais 

controlador do que pedagógico.  

O que leva à uma reflexão sobre o vínculo desses profissionais à um 

sindicato que agrega os denominados “agentes disciplinadores”, no caso o 

Sindicato dos Agentes Disciplinares Penitenciários e Socioeducadores (Sindap-

BA), levando-nos a uma questão para uma próxima investigação que dê conta 

de como se equaciona as diferenças entre os trabalhadores de penitenciarias e 

trabalhadores de unidades de socioeducação. 
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