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Título: Desafios para a Implementação de Programas de Atendimento 

Socioeducativo ao Adolescente em Situação de Conflito com a Lei na Região 

Centro-Oeste do Brasil 

 

RESUMO: Este artigo apresenta os resultados de pesquisa sobre os Programas 

de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto nas capitais estaduais da região 

centro-oeste do Brasil e no Distrito Federal. Na primeira parte do artigo é exposta 

a pesquisa mais ampla sobre a qual foi feito o recorte regional que dá título a 

esta proposta. Na segunda parte, o recorte é especificamente exposto, no que 

se refere à metodologia e aspectos de análise selecionados, sendo também 

apresentados os resultados da pesquisa. Na terceira parte, relativa às 

considerações finais, é trabalhada de forma sucinta a problemática envolvendo 

a realização prática dos direitos humanos e pontuada reflexão envolvendo a Lei 

do SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.      

PALAVRAS-CHAVE: SINASE, Socioeducação, Adolescência.  

 

ESCLARECIMENTOS INICIAIS: A PESQUISA MAIS AMPLA 

 

Este artigo é recorte de uma pesquisa mais ampla realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), em convênio com a Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), durante os anos de 

2012 e 2013, intitulada Pesquisa Análise da Dinâmica dos Programas e da 

Execução dos Serviços de Atendimento aos Adolescentes em Cumprimento de 

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (Liberdade Assistida - LA e Prestação 

de Serviços à Comunidade – PSC)1.  

A pesquisa, realizada em todas as capitais dos estados brasileiros e no 

Distrito Federal, foi coordenada, no âmbito do Instituto, pela coordenadora do 

Programa Gestão Pública Municipal e Direitos Humanos, Rosimere de Souza, e 

contou com equipe de assessores técnicos, pesquisadores locais, consultores 

de metodologia e estagiários. Eu estava entre os cinco assessores técnicos que 

participaram da pesquisa, e, cito aqui o nome de cada um, que, como Rosimere, 

colaboraram na produção deste artigo: Adriana Mota, Herculis Toledo, Juliana 

Leite e Louise Storni.2 Acredito que os frutos desta pesquisa, devido sua 

                                                           
1 A página virtual do IBAM (www.ibam.org.br) disponibiliza os seguintes produtos da pesquisa: 
Relatório do Grupo Focal, realizado com os adolescentes e seus responsáveis, o Relatório 
Quantitativo, um Mapeamento de Normativas e o Sumário Executivo da Pesquisa Qualitativa.  
2 Gostaria de expor meus agradecimentos a este grupo, com a qual aprendi muito e colaborei o 
quanto pude, com o qual tive prazer de trabalhar. Além das pessoas já citadas, fizeram também 

http://www.ibam.org.br/


amplitude geográfica e profundidade investigativa, estão ainda sendo gestados; 

e, este artigo, é um destes frutos.  

Na ocasião da pesquisa, a SDH/PR havia há pouco se tornado a 

responsável pela execução e gestão do novo sistema, o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo, instituído pela Lei 12594, de 18 de janeiro de 2012, 

mais conhecida como a Lei do SINASE3. Desse modo, tornou-se crucial para a 

SDH/PR ter um diagnóstico situacional do atendimento socioeducativo em meio 

aberto: conhecer como estavam estruturados os programas4 e a maneira como 

funcionavam. A pesquisa era importante para subsidiar a elaboração de Planos 

Estaduais e, sobretudo, Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo 

concernentes às capitais, esses relativos propriamente às medidas de meio 

aberto. Planos que, atualmente, encontram-se já elaborados, ou em elaboração 

e, necessariamente, na pauta das secretarias municipais e estaduais incumbidas 

da gestão da socioeducação5. Em síntese, a pesquisa foi encomendada pela 

SDH/PR com o objetivo de auxiliá-la na implementação do recém-criado Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE.  

                                                           
parte do grupo de trabalho da pesquisa os, na época estagiários, Safira Silva e Vladmir Machado; 
Flávia Lopes, responsável pelo apoio técnico-administrativo e as consultoras Delaine Costa e 
Marina Sidrim Teixeira. Minha gratidão estende-se, portanto, a todos esses e, também, a 
Alexandre Carlos Albuquerque Santos, Superintendente de Desenvolvimento Econômico e 
Social do IBAM e à pesquisadora Patrícia Azevedo. Não poderia deixar de citar os vinte e dois 
pesquisadores locais, fundamentais no processo de pesquisa, cujos nomes constam nos 
relatórios disponíveis no site do Instituto. 

 
3 Sobre as motivações para construção do SINASE, vale atenção ao artigo de Ricardo Oliveira 
Rotondano, onde o autor expõe percepções de gestores, representantes de entidades e 
especialistas, envolvidos na elaboração do projeto de lei 1627/07, precursor da Lei do SINASE.  
Diz ele: “O SINASE foi elaborado visando fortalecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
determinando diretrizes claras e específicas para a execução das medidas socioeducativas por 
parte das instituições e profissionais que atuam nesta área. Dessa forma, evitaria interpretações 
equivocadas de artigos do ECA, que por muitas vezes trazem informações pouco precisas sobre 
a operacionalização dessas medidas.” (ROTONDANO, 2011, p. 162) 
4 Programa é um termo utilizado pela Lei do SINASE; no âmbito da Política de Assistência Social 
o termo utilizado é Serviço. Como estamos aqui trabalhando na perspectiva do SINASE, utilizarei 
o termo Programa, mesmo para os serviços, aqueles que se localizam no interior da Política de 
Assistência. Isso mais especificamente porque a transformação de serviços em programas é um 
elemento conceitualmente importante. Acordando com Rosimere de Souza em referência ao que 
estabelece o SINASE: “Programa Socioeducativo é o nome genérico dado ao conjunto de ações 
que compõem o atendimento do adolescente sentenciado com uma medida socioeducativa por 
ato infracional.” (SOUZA, 2008) E, a própria lei define, no parágrafo terceiro do artigo primeiro: 
“Entendem-se por programa de atendimento a organização e o funcionamento, por unidade, das 
condições necessárias para o cumprimento das medidas socioeducativas.” (BRASIL, 2012)  
5 A Lei do SINASE, estabelece no Artigo 7, § 2o:  “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborar seus planos 
decenais correspondentes, em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da aprovação do 
Plano Nacional.” (BRASIL, 2012) 



No que se refere à metodologia, a pesquisa contou com aplicação de 

questionário, contendo perguntas de tipo fechada, voltado para gestores 

municipais e estaduais de órgãos responsáveis pelas medidas socioeducativas 

de meio aberto e coordenadores dos serviços e unidades voltados para o 

atendimento de medidas de mesmo tipo. E, no intuito de aprofundar questões da 

etapa quantitativa, realizou-se, também, entrevista de tipo semi-estruturada com 

os mesmos atores participantes da primeira etapa, e também com outros, a 

saber: o presidente ou representante do Conselho Estadual e Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, Juiz da Vara da Infância e Juventude, 

representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública e representante de 

entidade parceira na execução da medida de Prestação de Serviços à 

Comunidade. Além disso, foram realizados grupos focais, aproximadamente 2 

por localidade: 1 com adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, de ambos os sexos, e 1 com responsáveis por 

adolescentes que vivenciam esta situação. 

Todos os participantes da pesquisa - com exceção dos adolescentes e 

seus responsáveis - são profissionais componentes do Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente, o SGD. Este sistema caracteriza-se pela 

incompletude institucional, onde o SINASE é um dos subsistemas dele 

constituinte, permeável e dependente de outros para seu adequado e completo 

funcionamento6.  

 Antes de entramos no cerne do assunto ao qual este artigo se propõe, 

torna-se importante por último expor a opção da Secretaria por pesquisa 

diagnóstica referente ao atendimento socioeducativo em meio aberto em 

                                                           
6 Sobre a estrutura do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a posição 
do SINASE em seu interior: “Vale lembrar que o SINASE - cuja finalidade é reger a política de 

proteção especial e de justiça, abarcando o atendimento ao adolescente autor de ato infracional 
desde o processo de apuração até a aplicação e a execução da medida socioeducativa -, é um 
dos subsistemas que integram o Sistema de Garantia dos Direitos/SGD, que se comunica e sofre 
interferência dos demais, em especial nas áreas de saúde, educação, assistência social, justiça 
e segurança pública. Nesta direção e partindo-se do princípio da incompletude institucional, 
entende-se que a socioeducação somente é possível por meio da cooperação e da conjugação 
de esforços de diversos agentes públicos e privados das três esferas de governo – União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios – e níveis poder – Executivo, Legislativo e Judiciário, além 
da sociedade civil através dos Conselhos de Direitos.” (IBAM, 2014, p.6) Mais sobre a estrutura 
do SGD em : http://www.mpce.mp.br/esmp/publicacoes/ed12010/artigos/4CRIANDIREITOS.pdf 
(Acessado em 28/10/2015) 

 

http://www.mpce.mp.br/esmp/publicacoes/ed12010/artigos/4CRIANDIREITOS.pdf


detrimento do meio fechado, concernente este último às medidas de internação 

e semiliberdade.  

É certo que questões financeiro-operacionais podem ter entrado em cena 

para decisão acerca da amplitude do levantamento a ser feito, e, diante disso, 

podemos nos perguntar sobre o motivo para a priorização do diagnóstico relativo 

ao meio aberto. Uma maneira de se aproximar da resposta é através da noção 

de “expecionalidade”, associada às medidas de privação de liberdade, total ou 

parcial, como explicitado na Lei do SINASE e acompanhada pelas diretrizes do 

Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, onde está posta a “primazia das 

medidas socioeducativas em meio aberto” (BRASIL, 2013, p.9).  

A preocupação presente tanto na Lei do SINASE como no Plano Nacional, 

relativa à valorização e ênfase nas medidas em meio aberto, justifica-se 

mediante a constatação de “aumento da restrição e privação de liberdade para 

casos de baixa gravidade” (BRASIL, 2013,p.12); acompanhada dessa 

constatação viria a necessidade, legalmente constituída, de transgredi-la, por 

meio da sensibilização dos operadores da justiça e da sociedade como um todo 

para as diretrizes da política socioeducativa e, em específico, da estruturação do 

meio aberto.  

Nesse sentido, a pesquisa partia da observação do estágio do processo 

de municipalização das medidas em meio aberto7. Esse processo, anunciado 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, objetivava qualificar o atendimento 

socioeducativo, dando destaque às medidas em meio aberto, ao mesmo tempo 

em que dava as bases para formação de um sistema nacional de atendimento 

socioeducativo, envolvendo União, Estado e Município, conforme estabelece a 

Lei do SINASE. Assim, as medidas em meio aberto não mais seriam executadas 

e geridas pelo mesmo ente da federação que as medidas de meio fechado. A 

gestão conjunta destas ações historicamente contribuiu para que as medidas de 

meio aberto tivessem posição coadjuvante em relação àquelas privativas e 

restritivas de liberdade, no que tange ao investimento político-financeiro.  

                                                           
7 O Sumário Executivo da pesquisa, recorre à resolução 119 do CONANDA, precursora  da Lei 

do SINASE e esclarece: “...o texto da Resolução 119 de 2006 do CONANDA que institui o 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo/SINASE, recomenda que sejam levados em 
consideração os limites geográficos do Município, de maneira a facilitar o contato e o 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários do adolescente e efetivar sua inserção 
social e de sua família nos equipamentos e rede de serviços públicos locais, na perspectiva da 
socioeducação.” (IBAM,2014, p.6) 



Assim, tornava-se importante - e ainda hoje o é - implementar e fortalecer 

o vínculo dos entes municipais da federação com a política socioeducativa, uma 

vez que essa depende deles para sua eficácia; eficácia essa que, 

necessariamente, passa pela redução da perspectiva punitiva frente à 

responsabilização socioeducativa, o que, por sua vez, é indissociável da 

percepção do meio fechado como exceção. Desse modo, a gestão e execução 

atentas das medidas em meio aberto pelos municípios, aparece como caminho 

para o sucesso da perspectiva socioeducativa8. 

 

O RECORTE: A PESQUISA QUALITATIVA NA REGIÃO CENTRO-OESTE DO 

PAÍS 

 

Farei então um recorte da pesquisa mais ampla realizada pelo IBAM, 

centrado nas capitais dos estados da região centro-oeste do país, a saber: 

Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Goiânia (GO). A estes municípios, 

acrescenta-se o Distrito Federal, uma vez que ele se localiza na região 

geográfica do centro-oeste brasileiro. 

Os desafios para a implementação de programas de atendimento 

socioeducativo ao adolescente infrator na região centro-oeste do país serão 

analisados privilegiando a metodologia qualitativa da pesquisa, sobretudo as 

entrevistas com os profissionais do Sistema de Garantia de Direitos. Como a 

abordagem qualitativa foi um aprofundamento da quantitativa e, é proposta deste 

artigo centrar-se em uma região brasileira, viu-se que a exposição da pesquisa 

qualitativa, diante do número reduzido de localidades aqui tratadas, seria mais 

                                                           
8 A perspectiva socioeducativa, inaugurada no país pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
insere-se no âmbito da Doutrina da Proteção Integral, se contrapondo à perspectiva presente na 
Doutrina da Situação Irregular, que teve o Código de Menores de 1979 como seu representante. 
Empresto da noção de ação socioeducativa, como tratada pela promotora Marcela Marinho 
Rodrigues, a definição de socioeducação, ou de perspectiva socioeducativa: “...constitui-se num 
processo que tem por objetivo preparar a pessoa em formação (adolescentes) para assumir 
papéis sociais relacionados à vida coletiva, à reprodução das condições de existência (trabalho), 
ao comportamento justo na vida pública e ao uso adequado e responsável de conhecimentos 
e habilidades disponíveis no tempo e nos espaços onde a vida dos indivíduos se realiza. Ao lado 
disso, desdobra-se o conjunto das ações educativas a serem desempenhadas pelos educadores 
que devem buscar articulação entre as relações práticas da educação e a necessidade do 
adolescente à vida política e social, individual e coletiva, sendo a educação o caminho necessário 
para a formação do sujeito-cidadão ao dotar os educandos dos instrumentos que lhes são 
necessários e pertinentes”. (RODRIGUES & MENDONÇA, 2009). Pontuo que as adjetivações 
‘justo’, ‘adequado’ e ‘responsável’, são espaços de significação plural que sofrem redução e/ou 
hierarquização durante o processo socioeducativo.  



adequada e rica, devendo, portanto, ser aqui privilegiada em detrimento da 

perspectiva quantitativa. A pesquisa qualitativa está aqui textualmente 

organizada de forma a priorizar as colocações mais recorrentes entre os 

participantes e, vez ou outra, alguma concernente a olhar muito próprio, 

específico do lugar profissional do qual falava o entrevistado. Aquelas 

colocações mais constantes ou similares entres as localidades estudadas serão 

marcadas em formato de letra itálico, como o objetivo de destacá-las. 

Opto, como explicitado no título deste artigo, por apontar alguns desafios 

concernentes ao alinhamento destes Programas às perspectivas da Lei do 

SINASE. Ou, falando de outro modo, tornar aparentes possíveis dificuldades 

para a construção do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Apesar 

do foco nos desafios, as colocações dos participantes da pesquisa evidenciam 

também, em alguns momentos, aspectos positivos, o que procurei manter.  Os 

desafios serão considerados em relação aos seguintes pontos, também 

recortados da pesquisa maior do Instituto: (1) Gestão do Atendimento 

Socioeducativo, (2) Plano Individual de Atendimento; (3) Monitoramento e 

Avaliação do Programa de Atendimento Socioeducativo, (4) funcionamento da 

Rede Integrada de Atendimento e sua articulação com o Programa, (5) 

Cooperação entre Estado e Município, (6) Atuação dos Conselhos Municipais e 

Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente e (7) Avaliação da Lei do 

SINASE. 

Vale reforçar que o campo da pesquisa foi finalizado em 2013, o que faz 

com que falemos de um momento histórico específico, aquele de instituição do 

SINASE. Ou seja, trata-se de relatar alguns elementos componentes dos 

cenários encontrados nas localidades foco deste artigo, no momento em que a 

Lei 12.595 entra em vigor, e, mesmo, até aproximadamente dois anos após a 

instituição formal do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Dito isso, 

torna-se relevante pontuar que a Lei do SINASE vinha sendo gestada desde 

2006, como expressa a Resolução 119, do Conselho Nacional do Direitos da 

Criança e do Adolescente, o CONANDA; nesta resolução constam as primeiras 

diretrizes para a organização deste Sistema Nacional e seu funcionamento.  

No que tange a capital do Estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 

a municipalização das medidas em meio aberto ocorreu no ano de 2009. O 

Programa Socioeducativo da capital, intitulado Serviço de Proteção Social a 



Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de LA e PSC era 

gerido pela Secretaria Municipal de Políticas, Ações Sociais e Cidadania. 

Contava com três unidades de atendimento, todos Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social.   

 Em Cuiabá, a municipalizações das medidas em meio aberto ocorreu no 

ano de 2006. O Programa Socioeducativo da capital tem nome idêntico àquele 

encontrado em Campo Grande, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de LA e PSC. Estava sob a gestão da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humanos e 

contava com duas unidades de atendimento aos adolescentes, também, como 

em Campo Grande, Centros de Referência Especializado de Assistência Social. 

No Distrito Federal, não há que se falar em municipalização. Mas há que 

se estar atendo para a distribuição das unidades tendo em vista o atendimento 

do adolescente em local próximo a sua residência, para que haja a manutenção 

dos laços familiares e comunitários, preocupação presente no ECA e na Lei do 

SINASE. Até a finalização da pesquisa eram 14 Unidades de Atendimento em 

Meio Aberto, as UAMAS, distribuídas pelo DF, sob a gestão da Secretaria de 

Estado da Criança do Distrito Federal, desde o ano de 2011. O programa era o 

único dentre os aqui tratados que, efetivamente, chamava-se conforme 

orientação do SINASE, Programa de Atendimento em Meio Aberto.  

No caso de Goiânia (GO), a municipalização das medidas em meio aberto 

foi um longo processo, cujo primeiro prontuário de adolescente no município 

consta do ano de 2001 - conforme indicação do Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo – e, o Plano Estadual aponta que foi um dos primeiros municípios 

do Brasil a iniciar o processo, em torno do 1999-2000. O Sumário Executivo do 

IBAM levantou que a municipalização foi efetivamente finalizada em 2009, tendo 

início em 2000. Em Goiânia, as unidades de atendimento e entidades gestoras 

do atendimento socioeducativo também, como em Campo Grande e Cuiabá, 

localizam-se no interior da política de assistência social, sendo os CREAS as 

unidades responsáveis pela execução do atendimento ao adolescente e a 

Secretaria Municipal de Assistência Social a Entidade Gestora. O programa foi 

intitulado Divisão de Acompanhamento de Medidas Socioeducativas. Em se 

tratando da gestão do atendimento, os desafios destacados foram:  

 



 Campo Grande: grande rotatividade de pessoal, falta de profissionais e técnicos 

efetivos.  

 Cuiabá: alinhamento frágil entre entidade gestora e unidades de atendimento; 

articulação insuficiente da entidade gestora na construção do Orçamento Público 

Anual para disponibilização de maior recurso para a socieoducação; grande 

rotatividade de pessoal, falta de profissionais e técnicos efetivos e equipe técnica 

específica para o atendimento. 

 Distrito Federal: preparo insuficiente de técnicos, uma vez que não havia formação 

continuada; necessidade de criação de diretrizes específicas para o atendimento ao 

adolescente dependente químico; adolescentes muitas vezes deixam de prestar o 

serviço ou frequentar curso profissionalizante oferecido pelo programa por falta  de 

recurso financeiro para circulação na localidade (foi sugerido por entrevistados que 

o Programa doasse vale-transporte para o atendidos); desinteresse dos 

adolescentes pelos cursos.  

 Goiânia: intersetorialidade insuficiente – necessidade de articulação com outras 

secretarias para garantir a política de proteção integral -; alta rotatividade 

profissional; necessidade de valorização salarial; parcerias de PSC em número 

insuficiente, assim como de instituições que ofertem cursos profissionalizantes; 

desinteresse dos adolescentes pelos cursos profissionalizantes e atividades 

ofertadas pelo programa. 

 

O Plano Individual de Atendimento (PIA), instrumento que a Lei do 

SINASE elege como central para a produção e acompanhamento do processo 

socioeducativo do adolescente, é um dos elementos aqui abordados. Como 

coloca a Lei “o PIA é um instrumento de previsão, registro e gestão das 

atividades a serem desenvolvidas com o adolescente” (BRASIL, 2012) e deve 

ser fruto de realização conjunta, envolvendo equipe técnica, adolescente e seus 

responsáveis. Quanto ao PIA, foi colocado pelos entrevistados, que ele era feito 

para todos os adolescentes atendidos pelos programas dos municípios de 

Campo Grande e Cuiabá, e, também, do Distrito Federal. Em Goiânia foi 

colocado que o PIA era realizado para a maior parte dos adolescentes. Os 

desafios apontados concernentes ao PIA, foram os seguintes: 

 

 Campo Grande: dificuldade de realização do PIA em até 15 dias, desde o ingresso 

do adolescente no Programa, como estabelece a Lei do SINASE. E, dificuldade de 

envolvimento da família na construção do PIA. 



 Cuiabá: dificuldade de preenchimento das informações do relatório do PIA pelos 

técnicos. 

 Distrito Federal: Descontinuidade do relatório inicial do PIA – ocorre de técnicos 

construírem novo PIA para adolescente que vinha sendo atendido pelo Programa, 

abandonando, portanto, as orientações do PIA anterior -; o PIA é realizado 

mensalmente, o prazo estabelecido pela lei, de 15 dias para sua realização, 

mostrou-se inexecutável; outro aspecto é o preenchimento genérico dos planos, o 

que não dá ao sistema de justiça, subsídios para determinar encaminhamentos; 

necessidade de contato mais frequente com adolescente e família para elaboração 

mais qualificada do PIA; falta de estrutura física em algumas UAMAS para  

tratamento individualizado 

 Goiânia: número insuficiente de técnicos e estrutura física inadequada para 

abordagem mais individualizada do adolescente e reavaliação do PIA. 

 

A Lei do SINASE institui um Sistema Nacional de Avaliação e 

Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo e, disso resultou, entre outros 

encaminhamentos, a produção da ferramenta on-line do SIPIA/SINASE, um 

sistema de informação em rede para registro e tratamento de dados referentes 

a adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medidas 

socioeducativas.  O SIPIA/SINASE objetiva integralizar informações relativas ao 

acompanhamento e execução das medidas socioeducativas e subsidiar com 

informações órgãos componentes do Sistema de Garantia dos Direitos da 

Criança e do Adolescente nas três esferas de governo. Apenas em Cuiabá o 

SIPIA/SINASE era utilizado como ferramenta de monitoramento do atendimento 

socioeducativo – e foi ele apontado como a única do Programa -, porém com 

funcionamento incipiente; nas demais capitais dos estados da região centro-

oeste do país e no Distrito Federal os programas alimentam banco de dados 

próprios com informações sobre os adolescentes atendidos e o atendimento 

realizado pelos CREAS e UAMAS (DF). Em Goiânia esse foi pontuado como o 

principal instrumento de monitoramento e avaliação. No Distrito Federal foi 

criado o Sistema de Informação do Adolescente em Cumprimento de Medidas 

Socioeducativas, o que facilita a integração do sistema em sua totalidade (meio 

aberto e meio fechado). Em Campo Grande, foi destacado como instrumento de 

monitoramento e avaliação reuniões semanais entre a equipe de cada CREAS. 

Os desafios pontuados pelos entrevistados e inferidos pelos pesquisadores a 



partir das entrevistas – expressos na parte “Recomendações Específicas”, 

presente no relatório do Instituto - relacionados à avaliação e monitoramento, 

foram os seguintes: 

 

 Campo Grande: ausência de compartilhamento de informações dos atendimentos 

entre os agentes do sistema de garantia de direitos e falta de comunicação entre 

meio aberto e meio fechado. 

 Cuiabá: o Programa não conta com sistema de monitoramento e avaliação próprio; 

os entrevistados levantaram a ausência de reuniões relativa à temática entre as 

coordenações de CREAS e do Programa; e, ausência de compartilhamento de 

informações dos atendimentos entre os agentes do sistema de garantia de direitos; 

também se constatou a falta de comunicação entre meio aberto e fechado 

 Distrito Federal: Apesar da comunicação entre os atores do sistema de garantia de 

direitos, entre o Programa, o Juizado – que recebe sinopse estatística do Programa 

– e o Ministério Público - que faz visita às UAMAS - , a Secretária da Secretaria de 

Estado da Criança, coloca: “Tem que ter uma sistematização dos resultados, uma 

avaliação dos resultados e uma reavaliação da estratégia permanentemente, coisa 

que não tem, entendeu? Pode ter aqui na burocracia dos números, mas na prática 

lá não tem.” (BRASIL, 2014, p. 47)  

 Goiânia:  foi colocado que a sistematização de dados relativos aos adolescentes fica 

prejudicada em função de número insuficiente de funcionários em alguns CREAS. 

E, foi também na época pontuado que a Secretaria de Cidadania e Trabalho do 

Estado de Goiás estava com falta de pessoal técnico para a realização do 

monitoramento, o que pode ser também entendido como fragilidade de comunicação 

entre os agentes do Sistema de Garantia de Direitos. Em Goiânia também procede 

destacar a falta de comunicação entre meio aberto e fechado, o que depende, assim 

como em Cuiabá, da estruturação de um sistema de monitoramento e avaliação. 

 

O SINASE é um subsistema no interior do Sistema de Garantia de Direitos 

da Criança e do Adolescente, ele traz em sua base constitutiva a noção de 

incompletude institucional, como já dito anteriormente, necessitando, portanto, 

para seu funcionamento pleno, de articulação com os outros componentes do 

Sistema de Garantia de Direitos, como é o caso do Sistema Único de Saúde e 

do Sistema Educacional. Nesse bojo, a intersetorialidade – articulação entre 

setores da política pública e do terceiro setor - torna-se um aspecto central para 

o funcionamento dos programas de Atendimento Socioeducativos. Por isso, a 



pesquisa buscou entender a articulação entre o Programa de Atendimento e a 

Rede Integrada de Atendimento (saúde, educação e profissionalização), e o 

funcionamento desta última, ambos aspectos cruciais para a proteção integral 

do adolescente, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do adolescente. E, 

também, observou a qualidade desta Rede de Atendimento, na perspectiva dos 

entrevistados. Sobre isso: 

 

 Campo Grande: a saúde foi apontada como o principal gargalo da Rede de 

Atendimento ao Adolescente, no que tange especificamente ao tratamento de 

dependência de substâncias psicoativas, uma vez que a demanda supera a oferta. 

Há apenas um CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – e o 

Hospital Regional Rosa Pedrossian, voltado para desintoxicação, cujo tempo limite 

de internação é de 15 dias. No que tange à escolarização dos adolescentes em 

cumprimento de medidas de meio aberto, foi apontado que apesar da existência de 

um termo produzido pela Vara da Infância e Juventude para a inserção do 

adolescente na escola em qualquer momento do período letivo, há entrave neste 

sentido, motivado, acordando com entrevistados, pelo preconceito da direção das 

escolas em relação a esses adolescentes. Ademais há problemas relativos à evasão 

escolar dos adolescentes. Quanto à profissionalização, não foram apontadas 

dificuldades, os convênios do Programa com o Sistema S e a Missão Salesiana Dom 

Bosco atendem às necessidades do Programa.  

 Cuiabá: também aqui a saúde é principal gargalo da rede de atendimento, em função 

do desiquilíbrio entre oferta e demanda no que tange ao tratamento de drogadição. 

Em Cuiabá, havia dois CAPS AD e foi mencionado que entidades não 

governamentais, ligadas à igreja, realizam tratamento de dependência química de 

adolescentes em cumprimento de medidas de meio aberto, porém sem parcerias 

oficializadas com o programa; estas entidades não fazem tratamento à base de 

medicamentos, mas através de doutrinação religiosa. No mais, o tratamento é 

realizado por CAPS AD.  Não há problemas quanto à inserção de adolescente na 

escola, há facilidade de matrícula, porém há de evasão escolar. Quanto à 

profissionalização, há articulação do Programa com a Superintendência Regional do 

Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, com ofertas de vagas em 

cursos do SESI/SENAI e posterior inserção no mercado de trabalho.  

 Distrito Federal: em relação ao tratamento de drogadição o número de locais de 

tratamento é insuficiente para a demanda; no DF, além de CAPS AD, há também o 

Adolescentro, ambas unidades da Secretaria de Estado da Saúde do DF, que, 



também, na época da pesquisa, mantinha convênio com uma ONG laica chamada 

Transforme, para internação de dependentes químicos. No tema da escolarização 

foi mencionada dificuldade de matrícula de adolescentes em cumprimento de 

medidas e discriminação dos adolescentes pelos docentes. Quanto à 

profissionalização, também no DF foi apontada a articulação com o Sistema S, 

ofertando vagas aquém do necessário, e estágio remunerado no CIEE e na 

defensoria pública, além de parceria com o DETRAN.  

 Goiânia: neste município, foi mencionado o CAPS Girassol, como o único da rede 

CAPS voltado para o tratamento específico de crianças e adolescentes dependentes 

químicos. Além disso, foi citada a Casa de Eurípedes, como entidade religiosa, 

ocupada com o tratamento de drogadição, com a qual a prefeitura estabelecia 

convênio; e, também, a ONG Terra Fértil, como possibilidade de tratamento de 

drogadição, que, porém, na época da pesquisa, não estava com convênio firmado 

com a prefeitura. Assim, foi constatada pela pesquisa, a partir da fala dos 

entrevistados, a necessidade de maior oferta de programas de saúde e vagas para 

tratamento de drogadição, com metodologia e local adequado para o atendimento 

do público adolescente, tendo em vista a dificuldade de continuidade do tratamento 

pelos adolescentes. Em relação à educação, foi pontuada a dificuldade de 

manutenção dos adolescentes na escola, o que acusa a evasão escolar, cuja 

responsabilidade maior foi atribuída à falta de preparo dos professores - promotora 

da discriminação -, para se relacionar com este público, além do envolvimento dos 

adolescentes com drogas ilícitas.  Quanto à profissionalização, foi mencionada 

parceria com o Sistema S, e adolescentes e responsáveis disseram faltar vagas para 

cursos profissionalizantes. 

  

Também, a cooperação entre Estado e Município, foi um aspecto 

analisado pela pesquisa. A Lei do SINASE estabelece no artigo 4°, parágrafos V 

e VI, que compete aos Estados, respectivamente, “estabelecer com os 

Municípios formas de colaboração para o atendimento socioeducativo em meio 

aberto” e, “prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos Municípios 

para a oferta regular de programas de meio aberto” (BRASIL, 2012). Vale 

destacar que esta relação não se aplica ao Distrito Federal, uma vez que esta 

unidade federativa não possui municípios, mas regiões administrativas, cabendo 

a ela, cumulativamente, as competências de Estado e Município no que se refere 

à gestão do SINASE. Sobre esta cooperação, foi apontado: 



 Campo Grande: a cooperação foi qualificada como próxima e amistosa pela gestão 

municipal e estadual. No ano de 2011 e 2012, os demandados pela pesquisa, o 

governo estadual repassava recursos para o Programa de Atendimento 

Socioeducativo do Município. Não houve menção à prestação de assessoria técnica 

e foi salientado pelo judiciário a fragilidade na comunicação entre meio aberto e meio 

fechado, no que afeta especificamente a continuidade do PIA. Isso leva a 

necessidade de integração entre estado e município para alinhamento deste 

instrumento base do processo socioeducativo.  

 Cuiabá: não foi constatada parceria entre Estado e Município, o que indica a 

necessidade de investimento neste sentido. Não houve menção, portanto, à 

prestação se assessoria técnica do Estado ao Município. Nos anos de 2011 e 2012 

não havia repasse de recursos do Estado para o Programa de Atendimento 

Socioeducativo do Município. 

 Goiânia: Foi colocado que a única forma de cooperação entre Estado e Município 

dá-se na triagem dos adolescentes para encaminhamento para os CREAS, que 

ocorre no interior do Juizado da Infância e Juventude. Foi colocado pelos 

representantes do setor de Proteção Social do Estado que estavam em processo de 

organização para a realização de monitoramento e assessoria aos municípios. Nos 

anos de 2011 e 2012 não havia repasse de recurso estadual para o Programa de 

Atendimento Socioeducativo do Município e, não houve referência à assessoria 

técnica. 

Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente são órgãos 

responsáveis, nas três instâncias governamentais – municipal, estadual e federal 

– pela deliberação e controle do SINASE; eles são compostos por 

representantes governamentais e de entidades do terceiro setor, atuantes na 

temática. O controle sobre o SINASE envolve necessariamente o controle dos 

programas e, neste sentido, estes devem submeter sua inscrição ao Conselho. 

Sobre a atuação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, o CMDCA, responsáveis diretamente pela política de atendimento 

socioeducativo relativa às medidas de meio aberto - aquelas sob a competência 

gestora do município - e, também, sobre a atuação do Conselho dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do DF, ocupado tanto com o meio aberto como com o 

meio fechado, os desafios foram os seguintes: 



 Campo Grande: entrevistados relataram que o CMDCA não exerce seu papel de 

fiscalização da política de atendimento socioeducativo e, também, de deliberação. 

A presidente do CMDCA não quis conceder entrevista nem indicar outro 

representante para concedê-la, mesmo diante da insistência da equipe do IBAM. 

 Cuiabá: foi apontado que o Conselho é mais atuante na área civil do que naquela 

relativa à socioeducação. Acordando com a coordenadora do Programa a atuação 

do conselho restringe-se, na prática, à cobrança de inscrição do Programa e 

legalização da documentação para que ele possa funcionar. 

 Distrito Federal: Os entrevistados, inclusive do próprio Conselho, afirmaram que ele 

deve ter atuação mais efetiva no campo da socieducação. A área de atuação mais 

constante do Conselho foi mencionada por um dos entrevistados como sendo a 

protetiva e não a socioeducativa. A prática do conselho na área da socioeducação 

foi qualificada por outra entrevistada como “episódica”, ou seja, “aconteceu alguma 

coisa, ele aparece”.  

 Goiânia: O presidente do CMDCA colocou que o grande legado do CMDCA foi o 

decreto do Fundo da Criança e do Adolescente. Afirmou que no momento estavam 

em processo de “elaboração de resoluções, registro de atestado e funcionamento 

dos programas”. Ou seja, atuação ainda inicial, de estruturação do controle da 

política socioeducativa.  O presidente reclama da falta de funcionários 

administrativos para atuar junto a publicização de atividades do Conselho. Foi 

notado que também em Goiânia, o Conselho não investia e discutia de forma 

sistemática o tema da socioeducação. 

Um outro ponto interessante a ser tratado é relativo à avaliação da Lei do 

SINASE pelos profissionais entrevistados, atuantes no Sistema de Garantia de 

Direitos. Pensar os desafios para a implementação do SINASE envolve reflexão 

sobre as possibilidades práticas de sua aplicação, que se associa à 

receptividade dos profissionais que participam do Sistema àquilo que estabelece 

a Lei. Esta receptividade pode encontrar limites concernentes ao próprio 

conteúdo da Lei, como concernentes à constatação da inviabilidade prática de 

algumas de suas determinações tendo em vista a forma como o cotidiano de 

trabalho se organiza em função da estrutura física e de pessoal disponíveis. 

Antes de entrarmos na percepção propriamente dita, vale mencionar que muitos 

entrevistados não se sentiam à vontade para falar sobre a Lei, em função, como 

disseram, de pouca familiaridade com ela. Diante disso, há de se destacar que 

muitas das percepções construídas, demandavam, elas mesmas, maior 



elaboração. O que remete, no sentido mais amplo de fortalecimento do SINASE, 

à capacitação de seus operadores. Sobre a percepção dos profissionais a 

respeito da Lei do SINASE: 

 Campo Grande: a Lei do SINASE não foi alvo de críticas, mas os entrevistados 

destacaram gargalos na implementação da legislação, tendo em vista as 

dificuldades de consolidação da rede de atendimento aos adolescentes, por 

exemplo. Contudo, foram destacados também aspectos positivos da lei como a 

regulamentação mais detalhada de um modelo de gestão do atendimento 

socioeducativo, atribuições de responsabilidades específicas entre os entes 

federativos e os agentes do sistema de garantias de direitos, a criação do PIA e o 

reforço do trabalho com a família para fortalecimento dos vínculos familiares.  

 Cuiabá: entre os aspectos positivos da lei foi destacada a regulamentação mais 

detalhada de um modelo de gestão do atendimento socioeducativo e as atribuições 

de responsabilidades específicas entre os entes federativos e os agentes do sistema 

de garantias de direitos. No que tange a percepção quanto aos aspectos negativos 

da lei, o promotor colocou que no parágrafo 2° do artigo 429 a lei é falha, pois reduz 

o campo de discricionariedade do juiz. 

 Distrito Federal: foi destacada a criação de parâmetros para a execução das 

medidas socioeducativas, o que remete a maior regulamentação; isso limitaria, na 

colocação de um entrevistado, a atuação arbitrária do sistema de justiça, uma vez 

que reduz o campo de interpretação da lei. E, também, na colocação de outro, abria 

para a possibilidade de que os programas não ficassem tão à mercê de gestões, 

uma vez que submetidos a maior regulamentação legal.  Foi também apontada que 

a Lei do SINASE fortalece a ideia do adolescente como sujeito de direitos. No que 

se refere aos problemas relacionados à Lei, foi citada a falta de estrutura física e de 

pessoal das UAMAS para atender aos requisitos da Lei do SINASE; também, a 

pouca disseminação social da Lei, o que contribuiria para a perpetuação de posturas 

preconceituosas em relação ao adolescente.   

 Goiânia: todos os entrevistados percebem a recente Lei, sobretudo, de forma 

positiva e destacam sua relevância na definição dos papeis, competências e 

                                                           
9 “Art. 42.  As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação 
deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 (seis) meses, podendo a autoridade judiciária, se 
necessário, designar audiência, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cientificando o defensor, o 
Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou 
responsável. § 2o  A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da 
medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos 
grave.” (BRASIL, 2012)  



responsabilização dos agentes componentes do sistema socioeducativo. Foi 

colocado por um dos entrevistados que a Lei do SINASE é “um exercício de efetivar 

o diálogo, de sair da posição de ficar isolado e trazer para o diálogo, adolescentes, 

secretarias e gestores...”. Quanto as dificuldades relativas ao conteúdo legal – 

operacional, o promotor apontou que em algumas partes o SINASE se mantém 

como “norma programa” e não “norma efetiva”, e, como “norma programa, exige 

uma determinação judicial para que ela seja cumprida”, o que “ ...demora anos...Eu 

perco uma geração em dez anos". Outra dificuldade apontada, essa relativa à 

implementação do SINASE no município, é decorrente da presença de cargos 

comissionados na gestão da política socioeducativa municipal e entre profissionais 

atuantes nos CREAS, o que dificultaria a continuidade da política socioeducativa, e 

o compromisso e envolvimento dos profissionais no atendimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Estas considerações finais não reproduzem mas dialogam com aquelas 

do Sumário Executivo da Pesquisa do IBAM, que foi até aqui apresentada. A 

opção foi por nos aventurar em reflexões mais teóricas, por tratar-se de artigo 

acadêmico. Neste espaço será então feita sucinta reflexão a respeito de um 

desafio concernente ao campo dos direitos humanos: aquele que envolve a 

relação entre sua formalização legal e sua efetivação prática. E, em específico, 

será realizada retomada pontual da Lei do SINASE a partir desta problemática 

central.  

 Não é novidade dizer que quando falamos em direitos humanos nossa 

legislação pode ser avançada em relação às práticas sociais. Muitas vezes 

recorremos à Constituição de 1988 para afirmar aquilo que na prática não é e 

deveria ser, uma vez que as características de cumprimento e obediência são 

intrínsecas à noção de Lei. Apesar de serem a ela intrínsecas, sabemos que 

ocorre de não encontrarem ressonância social, o que produz um desencaixe 

entre o que se espera de uma lei e o que ela de fato é capaz de fazer, mesmo, 

portadora que é de aparato coercitivo, atrelado a rol de penalidades destinadas 

àqueles que não a cumprem.  

A força de dominação das leis é, então, relativa, sobretudo se pensarmos 

na indissociável articulação entre dominação e consentimento pessoal - em 

conformidade com a perspectiva weberiana -, podendo ser essa uma maneira 



de abrirmos para a reflexão a respeito da dissociação entre formalização legal e 

efetivação prática da lei. Ou seja, por mais que a obediência esteja na 

programação da lei, para que isso ocorra, para que ela então se efetive na 

prática, depende do consentimento das pessoas e, mais, da parceria, para fazê-

la valer. 

Esta falta de correspondência imediata entre o que quer a lei - sua 

programação - e como pensam as pessoas e organiza-se o cotidiano, pode não 

ser fonte única de lamento, se direcionamos o olhar no sentido de observar que 

esta falta de correspondência é produtora de um espaço – um gap – entre  as 

representações, significações abstratas e teorizações – pertencentes ao mundo 

da cultura, como pensado por Bakhtin – e as singularidades e experiência vivida 

– componentes do mundo da vida, assim conceituado pelo mesmo autor -. Este 

espaço entre os dois mundos, também na esteira de Bakhtin, deve ser 

tensionado, pois nesta tensão residiria as possibilidades de “novas leituras e 

interpretações do/no mundo e a possibilidade dos sujeitos inventarem novas 

formas de intervenção no mundo e de relação consigo e com os outros.” (PAULA 

& SEVERO, 2009) A não correspondência imediata sobre a qual está se falando 

pode ser vista, portanto, como abertura para o questionamento pelas pessoas 

da autoridade que quer ser a lei, para discernirmos se vale legitimá-la ou não, 

considerando inclusive as consequências destas escolhas.  Caso contrário, não 

seríamos muito diferentes do funcionário do regime nazista alemão Adolf 

Eichmann, cujo comportamento foi estudado por Arendt, agindo com o dever de 

perpetuar a lógica burocrática, sem reflexão sobre o valor de suas ações. Ou, 

acabaríamos como o burocrata do tipo ideal Weberiano, de potencial humano 

reduzido, encerrado na jaula de ferro da racionalidade técnica.  

De todo modo, é certo que em se tratando do avanço dos direitos 

humanos, esta falta de alinhamento entre a formalização da lei e sua efetivação 

prática aparece como um desafio.  Ou, falando de outro modo, a desobediência 

de pessoas à lei – o que a deslegitima -, sobretudo quando envolvendo de forma 

continuada a prática de profissionais diretamente associados ao Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e, em específico, aos 

Programas de Atendimento, pode frear o avanço no campo dos direitos 

humanos. Essa desobediência, redutora do potencial de dominação da lei e de 

sua autoridade, pode ocorrer por inúmeros motivos, que, por sua vez, podem ser 



pensados como associando-se, em linha gerais, à uma sensibilidade social 

indecisa e frágil no que tange à temática dos direitos humanos, na perspectiva 

de sua garantia. 

O desalinhamento entre o que estabelece a lei e como se produzem as 

práticas sociais pode levar ao que Neves identifica como sendo a hipertrofia - 

aumento - da força simbólica da lei e dos direitos que ela estabelece, frente sua 

força normativa. A força simbólica da lei e dos direitos que ela estabelece pode, 

em determinada medida, contribuir para o crescimento da força normativa, assim 

como, o aumento da força simbólica pode contribuir para redução da 

normativa10. A força normativa abarca a formalização mesma da lei e também 

sua implementação prática, aspecto esse que aqui nos interessa 

particularmente, uma vez que o SINASE já foi formalizado como lei. Para que a 

lei se efetive em forma de prática é necessário, acordando com Neves, que haja 

equilíbrio entre força simbólica e normativa. Ou seja, é no equilíbrio entre estas 

forças dos direitos humanos que eles se tornam efetivos, socialmente praticados. 

Nesse sentido, há de se estar atento para evitar que ocorra com a Lei do SINASE 

o mesmo que se passou com a Lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente: a hipertrofia da força simbólica frente sua força normativa. Vale 

lembrar que esse desequilíbrio foi um motivador para a elaboração da Lei do 

SINASE, como já pontuado em nota no início deste artigo.  

Pensando com estes conceitos a Lei do SINASE, é possível pontuar que 

a atuação dos movimentos de luta pela garantia e defesa dos direitos da Criança 

e do Adolescente tendem a ampliar a força simbólica da Lei do SINASE - e dos 

direitos do público adolescente autor de infração -, deixando em evidência a 

                                                           
10 Sobre isso: “A referência simbólica a determinado instituto jurídico caracterizado por um alto 
grau de ineficácia normativo-jurídica serve tanto ao encobrimento dessa realidade e mesmo à 
manipulação política para usos contrários à concretização e efetivação das respectivas normas, 
quanto a uma ampla realização do modelo normativo no futuro. (...) Esta ambivalência significa 
que o simbólico não se reduz ao ‘ideológico’ no sentido de ilusão negadora de outras alternativas 
ou ao ‘retórico’ no sentido de uma mera persuasão descomprometida com o acesso aos direitos, 
pois, também, paradoxalmente, incorpora o espaço da crítica ao modelo normativo de fachada.” 
(NEVES,2005, p.5) E, ainda: “...o recurso crítico à força simbólica para mobilizar na perspectiva 
da efetivação de modelos jurídicos e do acesso a direitos solenemente declarados pode ‘revidar’ 
negativamente no sentido da apatia pública e da desconfiança nas próprias possibilidades reais 
de conquista de direitos, assim como no sentido de um desprezo cínico das elites dominantes a 
respeito da inocuidade dos seus críticos...” (NEVES, 2005, p.5-6) 

 

 

 



fragilidade de sua força normativa, se não encontrarem canais de comunicação 

com o governo e a sociedade mais ampla; caminho esse importante  para que 

as mudanças estabelecidas na Lei possam ser viabilizadas e instituídas 

processualmente na prática, dele fazendo parte, inclusive, a luta pela 

democratização dos meios de comunicação.    

Também nesse percurso reflexivo, os Conselhos de Direitos da Criança e 

do Adolescente, em todos os níveis da federação, podem ser órgãos importantes 

para o equilíbrio entre as forças simbólica e normativa da Lei do SINASE e dos 

direitos que ela estabelece, uma vez que agregam em sua composição 

representantes governamentais e da sociedade civil organizada, tornando-se, 

portanto, espaço de comunicação, entre entidades, movimentos sociais e 

governo. Assim, no âmbito de atuação dos Conselhos, representantes da 

sociedade civil organizada têm a possibilidade de construção conjunta das 

políticas com o governo, o acesso para cobrá-lo e com ele negociar para que 

tomem juntos as medidas necessárias para o recrudescimento da força 

normativa da lei, de sua efetivação prática.  

Como apontado pela pesquisa, os Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente - e neste artigo privilegiou-se os que atuam no nível municipal - não 

estão fortalecidos para exercer a função de deliberação e controle da política 

voltada para o público infantil e adolescente, sobretudo no que se refere ao setor 

socioeducativo. Como órgãos centrais voltados para a política relativa a este 

público eles precisam ser fortalecidos, sobretudo se os considerarmos como 

potenciais agentes de equilíbrio das forças simbólica e normativa dos direitos da 

criança e do adolescente. Estudá-los, em seus limites e possibilidades práticas, 

é uma tarefa que pode se apresentar como producente quando engajada em 

reflexão acerca da garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
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