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O Plano Individual de Atendimento como ferramenta de gestão 
socioeducativa 

 
 

Resumo: 

 

Uma das principais dificuldades observada em qualquer política pública, do 

ponto de vista da sua implementação, consiste no distanciamento entre o que é 

estabelecido no arcabouço juridico-normativo daquilo que é executado na 

rotina institucional. Nessa esteira, a política de atendimento socioeducativa 

destinada a adolescentes autores de atos infracionais possui um elemento de 

aproximação entre o legal e o real que é o Plano Individual de Atendimento 

(PIA), ferramenta de trabalho estabelecida pela Lei Federal 12.594/2012 (Lei 

do Sinase) e que visa, a partir de um planejamento de ações pactuadas entre 

entidade executora da medida, adolescente e sua família, ratificada pelos 

Juizados, desenvolver um projeto de vida e de integração interinstitucional, 

pode ser uma ferramenta que direciona as ações e a gestão do atendimento 

socioeducativo. Este artigo propõe-se a analisar como o PIA tem analogia com 

as fases do ciclo de políticas públicas. Na primeira sessão, faremos uma 

analise teórica do ciclo de políticas públicas, abordando suas etapas e as 

diferentes atuações dos entre linha de frente, burocracia e academia sob essa 

ótica. Em seguida, o construto será dimensionado pela politica de atendimento 

para o adolescente em conflito com a lei e o PIA buscando compreender que 

ao ser efetivado em sua complexidade, poderá configurar em elemento de 

gestão da política socioeducativa, superando lacunas que possam existir entre 

atores de linha de frente, de gestão e academia. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas, Atendimento Socioeducativo, Plano 

Individual de Atendimento. 

 

 

 

 



Introdução 

 

 A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 

incutiu, do ponto de vista normativo, uma nova estratégia de se pensar, 

elaborar e implementar políticas públicas para a infância e juventude, 

vislumbrando essa população de maneira holistica, impondo responsabilidade 

da família, sociedade e estado na responsabilidade de sua proteção. Nesse 

sentido e sob esse prisma, estabeleceu-se a execução de políticas públicas de 

todas as esferas, de maneira intersetorializadas de modo a assegurar a 

efetivação dos direitos humanos trazidas no seu bojo. Essa integração entre as 

diferentes áreas das políticas públicas para garantir concretude a direitos 

humanos dessa população foi sedimentada em um Sistema de Garantias de 

Direitos, que envolvem a diversas áreas, como Assistência Social, Educação, 

Saúde, Profissionalização, Esporte, Cultura e Lazer, integrando nas três 

esferas de poder (municípios, estados e união), e nos três poderes (executivo, 

legislativo e judiciário), organizadas em eixos de atuação (promoção, defesa e 

controle social) concretizadas na garantida da execução de políticas básicas, 

sociais.  

 Essa mesma perspectiva de trabalho também se estende ao 

atendimento de adolescentes1 que violam direitos alhures em razão de 

cometimento de atos infracionais – condutas análogas a crimes ou 

contravenções penais - a quem podem ser imputados como forma de 

responsabilização uma medida socioeducativa, contida no ECA, artigo 112 

podendo ser de 6 tipologias, que avançam conforme a gravidade, a saber: a) 

Advertência; b) Reparação ao Dano; c) Prestação de serviços a comunidade; 

d) inserção de regime de semiliberdade e e) internação em estabelecimento 

educacional.   

 As medidas socioeducativas devem ser aplicadas assegurando os 

direitos fundamentais dos adolescentes, com sustentação na reparação do 

dano causado. Assim, com a promulgação da Lei 12594/2012, que institui 

legalmente o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, já previamente 

                                                 
1 Pelo ECA, são considerados crianças, pessoas de 0 a 12 anos incompletos e adolescentes 

pessoas de 12 a 18 anos, e excepcionalmente – para o caso de aplicação de medidas 
socioeducativas, pessoas de até 21 anos incompletos. 



criado pela Resolução 119/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, estabeleceu-se uma política de atendimento, organizando 

ações políticas, juridícas, pedagógicas, administrativas e financeiras com base 

em uma racionalidade que envolve planejamento, gestão e sobretudo, uma 

busca por resultados, consubstanciadas na mudança de paradigma de vida do 

adolescente por meio de ressignificação de valores e da forma de prestação de 

atendimentos a esses sujeitos. Assim, o SINASE “constitui-se de uma política 

pública destinada à inclusão do adolescente em conflito com a lei que se 

correlaciona e demanda iniciativas dos diferentes campos das políticas 

públicas e sociais” (SINASE, 2006, p. 23) 

 Logo, podemos perceber que o elemento aglutinador dessa política 

pública que vai acimentar as relações institucionais é a articulação entre os 

agentes, as políticas e os atores, por meio do trabalho em rede. O que do 

ponto de vista normativo/ideal, parece soar facilmente operacionalizável. No 

entanto, o que se tem percebido nos estudos recentes acerca das políticas 

públicas (SADDI, 2013; JANSEN et. al, 2010) é que, embora possuam ciclos 

administrativos (ou fases/etapas), sua execução não ocorre de maneira 

uniforme e estanque, havendo desconexões entre operadores, fases e setores. 

Até porque, trata-se de políticas executadas por pessoas que detém distintos 

backgrounds subjetivos e que vão imprimir essas subjetividades a esses 

processos. 

 Nessa esteira, a política de atendimento socioeducativa destinada a 

adolescentes autores de atos infracionais possui um elemento de aproximação 

entre o legal e o real que é o Plano Individual de Atendimento (PIA), ferramenta 

de trabalho estabelecida pela Lei Federal 12.594/2012 (Lei do Sinase) e que 

visa, a partir de um planejamento de ações pactuadas entre entidade executora 

da medida, adolescente e sua família, ratificada pelos Juizados, desenvolver 

um projeto de vida e de integração interinstitucional, pode ser uma ferramenta 

que direciona as ações e a gestão do atendimento socioeducativo.  

 Este artigo propõe-se a analisar como o PIA pode estar inserido nas 

fases do ciclo de políticas públicas dessa política específica, de modo a efetivar 

os direitos humanos de adolescentes em conflito com a Lei, superando lacunas 

de políticas públicas. Na primeira sessão, faremos uma analise teórica do ciclo 

de políticas públicas, abordando suas etapas e as diferentes atuações dos 



entre linha de frente, burocracia e academia sob essa ótica. Em seguida, o 

construto será dimensionado pela analise da politica de atendimento para o 

adolescente em conflito com a lei por meio do PIA, buscando compreender que 

ao ser efetivado, poderá configurar em elemento de gestão da política 

socioeducativa.    

 

 

1) Refletindo sobre políticas públicas: suas nuances e ciclos administrativos 

 

 O construto teorético do campo de políticas públicas foi explorado por 

diversos autores (SOUZA, 2006; SOUZA, 2007; HOWLETT, 2013; FREY, 

2000; BARDACH, 2009). A congruência dos referenciais concerne quanto à 

existência de um ciclo político-administrativo (policy-making), que pode ser 

dividido em cinco (Howlett, 2013) ou mais estágios (Bardach, 2009), que 

sumariamente consiste em um processo versam sobre a forma que os 

governos agir no intento de promover respostas para as demandas sociais ou 

econômicas. Esse processo enquanto tal está sujeito a influências, de grupos 

de interesses, atores ou instituições. 

 Dos estágios definidos pela literatura de políticas públicas, atentaremos 

o olhar para quatro estágios, a saber: agenda-setting, formulação, 

implementação e avaliação.  

 A construção da agenda consiste, segundo Howlett (2013), em entender 

porque determinados assuntos são incluídos nas pautas dos governos em 

detrimento de outros e, em verificar como os governos tomam consciência de 

determinados problemas.  

 Uma vez que determinado assunto, dificuldade ou dilema é selecionado 

em um universo de demandas da sociedade, a formulação da política é feita 

visando empreender algum tipo de ação. É nesse momento que é definido o 

escopo da  política, com as definições, os critérios e as normas de 

funcionamento. É nesse momento que ela é delineada/desenhada. 

 Por sua vez, a implementação ocorre quando a política já foi pensada, 

planejada e será inserida no contexto em que ela irá vai fornecer impacto. 

 Finalmente, a avaliação consiste na mensuração de resultados efetivos, 

são observados os erros e os acertos que a política gerou, além do registro e 



organização de experiências aprendidas. 

 Esses quatro estágios básicos podem ser encontrados não apenas no 

ambito do gerenciamento de políticas públicas, mas podem ser identificados 

em outras instancias públicas, como na atuação profissional, e na pesquisa 

academica, como aponta o estudo de Jansen et. al. (2010). 

 Esses autores observam na política de saúde pública holandesa a 

existência de três nichos de trabalho distintos: o da gestão da política (o 

burocracia/policy), o segundo dos profissionais da linha de frente (practice) e 

finalmente da academia/pesquisadores (research). Cada um desses nichos 

possuem dinâmicas institucionais distintas, embora sigam ciclos/processos de 

trabalho (work cycle) muito semelhantes do ponto de vista organizativo, que 

seguem o mesmo ciclo administrativo da política pública (reconhecimento do 

problema; formulação da política/prática ou pesquisa; implementação e 

avaliação). O ponto principal defendido pelos autores é que esses três nichos 

interagem em maior ou menor proporção no desenvolvimento da política 

pública, mas atuam de maneira desconectada entre si, por possuírem modos 

de funcionamento peculiares que favorecem essa separação, que, por sua vez, 

propicia o caráter de nichos de tais instâncias, dificultando a integração e a 

colaboração mútua. 

 Os autores se apropriam do termo “nicho” da ecologia para fazer a 

alusão semântica de que os três domínios/ambientes, são caracterizados por 

ideologias específicas, normas, valores, linguagens, orientações internas, 

comunicação e códigos internos comportamentais de modo independentes 

para se protegerem de ameaças externas. (Jansen et. al., 2010, p. 2). De modo 

que essa separação apenas propicia resultados que não são eficientes para a 

política pública que se pretende entregar. 

 Para esses autores, a atuação da gestão se caracteriza com uma 

atuação direcionada na resolução de problemas sociais, um cunho burocrático, 

com influencia política, e direção de suas ações com espaço de tempo mais 

alongado (medio prazo – 4 anos). Já a atuação acadêmica detém 

direcionamento para elaboração de pesquisas de relevância cientificas, por 

vezes desconectada da apreensão realidade social e nas políticas públicas e, 

com efeito, baixo impacto nesta, e planejamento de ações de duração de 

médio a longo prazo (4 a 10 anos), que costuma ser a duração de uma 



pesquisa científica. Por sua vez, a atuação de profissionais da linha de frente 

concernem a entrega de serviços diretos aos usuários final de um serviço 

público, e sua prática é direcionada com os problemas e conflitos inerentes a 

rotina do trabalho e seus planejamentos costumam não ocorrer ou terem pouca 

duração. Devido a essas características distintas entre esses três 

ambientes/nichos, ocorrem essas desconexões entre esses nichos, que tem 

por efeito as lacunas na execução de políticas públicas. 

 A perspectiva de funcionamento da saúde holandesa pode ser 

perfeitamente empregada em outras políticas e em outros contextos. Não nos 

cabe aqui impor que o mesmo modelo pode ser empregado ao socioeducativo 

brasileiro, mas observar como o Plano Individual de Atendimento, enquanto 

elemento basilar do trabalho com os adolescente em conflito com a lei pode ser 

um instrumento de superação desses limites, no sentido que, quando não 

usado apenas enquanto formulário protocolar, mas enquanto prática cotidiana 

de reflexão, planejamento e ação, ele pode sim se portar num elemento de 

superação de desconexões entre política/gestão, atores da linha de frente e 

academia. 

 

2) O PIA no Atendimento socioeducativo face o ciclo de políticas públicas 

 

 O SINASE (Lei 12.594/2012) impõe em seu Capítulo 4, a criação de um 

Plano Individual de Atendimento, caracterizado da seguinte forma: 

 

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. (Lei 12.594/2012 – 
grifo nosso) 

 

 O Plano Individual de atendimento é executado nas unidades que 

prestam os atendimentos das medidas de media/longa duração sentenciadas 

pelo poder judiciário, ou seja: Medidas em meio aberto - Prestação de Serviços 

a comunidade/Liberdade Assistida e medidas restritivas/privativas de liberdade 

- semiliberdade e internação. Ou seja, trata-se de um documento elaborado 



pelos atores de linha de frente da política pública, ou seja o socioeducador2. 

Segundo Paes (2013), esse profissional possui em sua função um caráter de 

cunho intelectual/acadêmico, de pesquisa, no qual não pode ocorrer 

distanciamento entre as demandas rotineiras da unidade, com as práticas 

reflexivas e de planejamento (gestão): “O socioeducador não pode ser apenas 

um seguidor de indicações prévias, um pragmático, mas um intelectual que 

estuda, fundamenta e planeja sua ação socioeducativa.” (p. 109). 

  De acordo com o SINASE (Brasil, 2012, art. 52), na construção do PIA 

deverão ser apontados, minimamente:  

 

I - os resultados da avaliação interdisciplinar; 
II - os objetivos declarados pelo adolescente; 
III - a previsão de suas atividades de integração social 
e/ou capacitação profissional; 
IV - atividades de integração e apoio à família; 
V - formas de participação da família para efetivo 
cumprimento do plano individual; e 
VI - as medidas específicas de atenção à sua saúde. 

 

 O que se verifica é que o PIA possui uma dinâmica que muito se 

aproxima do ciclo de políticas públicas pois, a elaboração do documento 

contendo o diagnóstico situacional (análogo a agenda setting) e a pactuação 

das metas, deve ser concluída em até 15 dias no caso de medidas em meio 

aberto e em até 45 dias nas de meio fechado e encaminhado para 

homologação judicial (SINASE, 2012) para em sequencia ser implementada. 

As avaliação da execução da medida é feita pelo juizado em até seis meses, 

baseado na avaliação do cumprimento ou não das metas pactuadas entre 

equipe da entidade e adolescente, além da participação da família.  

 Desse modo, o construto de um PIA envolve preliminarmente um 

planejamento de ações, iminentemente científico, iniciado por um diagnóstico 

polidimensional/estudo de caso, para se conhecer a realidade do adolescente 

antes de seu ingresso no sistema socioeducativo, de forma a se pensar os 

                                                 
2 Entende-se aqui por socioeducador qualquer profissional que tenha vinculo com o 

adolescente em conflito com a lei, quer seja o profissional técnico especialista (Psicologos, 
Assistentes Sociais, Pedagogos, Enfermeiros, entre outros), quer seja o profissional do 
trato direto com os adolescentes (Educadores Sociais, arte educadores, agentes 
socioeducativos, orientadores sociais, agentes de reintegração social ou quaisquer outras 
nomenclaturas adotadas pelos Estados/Municipios). 



futuros desdobramentos. Na construção desse diagnóstico/estudo de caso, 

para se conhecer o adolescente, a forma que foram estabelecidas suas 

relações, sua identidade, sua subjetividade, seus convívios familiares e suas 

dinâmicas individuais são aplicados métodos e técnicas de pesquisa como 

aponta Zanella (2013): 

 

Para que as ações de limite e apoio aconteçam de maneira científica, 
os socioeducadores utilizam o estudo de caso como um método de 
investigação qualitativa que se encontra sobre o estudo de um 
determinado contexto, indivíduo ou de um acontecimento específico 
(o caso). O estudo de caso possibilita a equipe multidisciplinar 
compreender o mundo subjetivo, as necessidades, os desejos e as 
potencialidades do adolescente. (p. 51) 
 
 

 Dessa forma, fica evidenciado que nesse construto investigativo 

configurado na primeira etapa da elaboração do PIA implica na coleta da 

demanda que esse adolescente possui em várias instancias que formam a sua 

vida.  

 Após elaborado o diagnostico polidimensional, em que se podem 

estabelecer um plano de metas reais e concretas de acordo com a realidade 

local – seja em unidade socioeducativa, seja no ambito do municipio  - as 

ações devem guardar relação com as dinamicas institucionais e com as 

possibilidades plausíveis e exequiveis (dimensão objetiva), considerando as 

potencialidades, habilidades e os aspectos relacionais (dimensão subjetiva) do 

adolescente para que possam ser posta em prática rigorosamente e 

monitoradas. As metas devem ser elaboradas visando a internalização do 

adolescente de modo a permitir mensuração dos avanços obtidos no 

cumprimento da medida (Paes, 2013). 

 Por fim, a avaliação do cumprimento das metas consiste na aferição do 

cumprimento das metas pactuadas entre o programa de atendimento e o 

adolescente. É o momento em que se verificam práticas exitosas, metas 

frustradas assim como se repactuam metas e se mede o grau de internalização 

do cumprimento da medida socioeducativa, do respeito às normas 

institucionais e aos limites estabelecidos pelas equipes. É importante que a 

avaliação não ocorra de maneira estanque, apenas restrita ao momento da 

reavaliação por parte do poder judiciario, mas que ocorra com regularidade 

para se verificar os impasses e desafios que precisam ser superados. 



 Como assevera Paes (2013, p. 110): “O PIA é um instrumento de duplo 

sentido: voltado para tomada de consciência e condução do próprio 

adolescente e para o planejamento e organização institucional da unidade.” 

Portanto, volta-se para o adolescente para que esse consiga elaborar projeto 

de vida não só no âmbito do cumprimento da medida, mas de assimilar valores 

diferentes daqueles que conduziram-lhe a prática infracional e repensar-se 

enquanto sujeito de direitos e responsável pela sua próprias decisões e 

projetos de vida, e no planejamento da unidade e da gestão do sistema na 

medida em que são a partir das demandas manifestadas pelos dos 

adolescentes, sejam de cursos, estudos, práticas pedagógica, demandas 

institucionais que vão orientar a gestão do sistema no gerenciamento de 

recursos, de aquisições de produtos e serviços que subsidiem o funcionamento 

da rotina em conformidade legal. 

 Ou seja, a partir das demandas apontadas pelos adolescentes, as 

conexões institucionais serão articuladas e estabelecidas, assim como 

apontará a os recursos a serem investidos, de maneira que profissionais e 

gestão tenham uma interlocução sinérgica. 

  

Considerações Finais 

 

 O Plano Individual de Atendimento conforme as reflexões já 

enumeradas, embora faça parte de um paradigma legal, ainda precisa de 

muitos passos para sair de uma formalidade protocolar para se efetivar 

enquanto um instrumento de planejamento. 

 O que se percebe de acordo com a literatura que ainda existe um 

distanciamento entre o que se estabelece normativamente com as práticas 

institucionais, e muito ainda precisa ser feito para minimizar as lacunas entre os 

operadores da linha de frente, da gestão e do meio academico, que, se 

rompidos somente poderão promover melhores resultados para os principais 

envolvidos no processo que são os adolescentes em conflito com a Lei que 

receberão um atendimento em conformidade com o que prescreve a legislação. 
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