
RESSALVA 

Atendendo solicitação do
autor, o texto completo desta 

dissertação será disponibilizado 
somente a partir de 13/09/2020. 



HELDER BARROS E SOUZA 

O PSICÓLOGO NO CENÁRIO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO EM 
MEIO ABERTO: 

problematizando saberes e fazeres 

ASSIS 
2019 



HELDER BARROS E SOUZA 

O PSICÓLOGO NO CENÁRIO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO EM 
MEIO ABERTO: 

problematizando saberes e fazeres 

Dissertação apresentada à Universidade 
Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de 
Ciências e Letras, Assis, para obtenção do 
título de Mestre em Psicologia (Área de 
Conhecimento: Psicologia e Sociedade) 

Orientador(a): PROF. Dr. SILVIO JOSÉ 

BENELLI 

ASSIS 

2019 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Vânia Aparecida Marques Favato - CRB 8/3301

S729p
Sou a, Helder Barros ez

 / 
 . , .

O Psicólogo no cenário do sistema socioeducativo em
meio aberto: problematizando saberes e fazeres Helder
Barros e Souza Assis 2019

 .268 f

 - Universidade Estadual
Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências e Letras, Assis

Dissertação de Mestrado

Orientador: Dr. Silvio José Benelli

  
   

1. Psicólogos sociais. 2. Assistência social. 3. Liberdade
assistida. 4. Medidas socioeducativas. 5. Tutela. I. Título.

CDD 158.2





D Dedicado à Flavia. 
 Que me faz feliz, 

nessa maravilhosa vida que a gente construiu para morar. 



AGRADECIMENTOS 

E lá se foram tantos anos, caminhando firme, conhecendo, investindo, 
transformando, reinventando. Esse tão desejado fato acadêmico – finalmente, o 
Mestrado – não está descolado dessa história da vida, dos encontros e despedidas, 
das dores e delícias de viver o mundo bruto, lapidando pouco a pouco uma trajetória 
da qual muito me orgulho. Entretanto, cabe aqui um recorte essencial, que é o 
privilégio de ser uma pessoa de origem pobre, de família operária, podendo pisar esse 
território tão exclusivo que infelizmente ainda é a Academia no Brasil. A essa 
oportunidade que hoje alcanço, devo ao forte apoio de muita gente. 

Agradeço sobretudo à minha mãe, Helem, grande batalhadora, que criou dois 
filhos sozinha e não mediu sacrifícios para torná-los homens formados. Grande 
exemplo de resiliência, de esforço, de dedicação, de curiosidade cientifica. E se hoje 
sou psicólogo, o grande mérito é dela. 

Agradeço a meu avô, Hélio, por me acolher em um dos momentos mais áridos 
da minha história, com empatia, com confiança. Se um dia eu tive o privilégio de 
reinventar a vida e reencontrar a felicidade, foi graças a ele. 

Agradeço a minha avó, Dolores, pelas tardes de carinho, pelo apoio 
incondicional, pelos bons conselhos. Sem ela, sabe-se lá que caminhos teria tomado 
a minha adolescência. 

Agradeço a meu avô, João, pela doçura, pela sensatez, pela serenidade, por 
ser um grande modelo de parcimônia e calmaria. Lembro-me com carinho dos jornais 
sempre disponíveis pela casa, que estimularam desde muito cedo a criticidade que eu 
carrego até hoje.  

Agradeço a minha tia, Marilene, a meu tio, Julinho e minhas primas, Marcela 
e Flavia, pelos exemplos de dedicação, de afetividade, de retidão e de conquistas. 

Agradeço a meu tio Gilmar, pelo cuidado, pela amizade, pelo ensino e pela 
valorização do conhecimento.  

Agradeço aos meus queridos amigos, Caio Baltazar, Glauber Moraes, 
Leonardo Freitas, Rafael Marques, Roberto Carlos, Thiago Prieto e Tiago Rodrigues, 
entre tantos outros, que não apenas fazem a vida mais divertida, mas que sempre me 
incentivaram e com os quais tanto aprendi. 

Agradeço a todos os adolescentes e todas as famílias que tanto me ensinaram 
ao longo desses anos de labor. Esse trabalho é uma aposta na mudança, na 
possibilidade de pensar outro patamar de políticas públicas e sociais que permita a 
essas pessoas tão sofridas viverem uma vida com qualidade, igualdade e autonomia. 
Agradeço aos trabalhadores do CREAS 2, companheiros de muitas lutas ao longo dos 
últimos anos. 

Agradeço a Silvio José Benelli, que acreditou no potencial da minha proposta 
antes mesmo de me conhecer, confiando-me a oportunidade de realizar esse 



importante percurso acadêmico. Eu definitivamente sou outro após esses anos de 
pesquisa. 

Agradeço aos colegas da Pós-Graduação em Psicologia da UNESP Campus 
Assis, estudantes e trabalhadores, sobretudo aos companheiros do Laboratório 
Transdisciplinar de Intercessão-Pesquisa em Processos de Subjetivação e 
Subjetividadessaúde (LATIPPSS).  

Agradeço a Daniel Guerrini, pela disponibilidade e pelas valiosas 
contribuições em meu exame de qualificação. 

Agradeço ao professor Maurício Saliba, que generosamente esteve presente 
nas duas bancas de arguição, ofertando importantes comentários e direcionamentos. 
Obrigado pelo apoio e pelo incentivo. 

Agradeço ao professor Édio Raniere, pelo pronto atendimento ao nosso 
convite, pelas importantes e carinhosas contribuições na banca de Defesa. 

Agradeço as pautas sociais dos governos anteriores ao golpe cívico-
parlamentar de 2016, sem as quais eu nunca haveria vivenciado as oportunidades 
que tanto me fizeram crescer pessoalmente e profissionalmente. 

Agradeço, por fim, a minha amada esposa, Flavia, essa mulher maravilhosa 
que tanto admiro, e que há 11 anos tornou-se meu porto seguro. Sem o seu apoio e 
encorajamento, esse trabalho nunca teria sido possível. 

Obrigado! 



SOUZA, Helder Barros e. O Psicólogo no cenário do Sistema Socioeducativo em 
Meio Aberto: problematizando saberes e fazeres. 2019. 268 f. Dissertação (Mestrado 
em Psicologia) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, 
Faculdade de Ciências e Letras, Assis, 2019. 

RESUMO 

A presente intercessão-pesquisa tem como objetivo principal atuar, investigar e 
problematizar a prática do psicólogo, os saberes e os fazeres no cenário da imbricação 
entre a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Nacional do Atendimento 
Socioeducativo (SINASE), tendo como lócus privilegiado o atendimento 
socioeducativo em meio aberto, executado em um CREAS com atuação específica no 
acompanhamento de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de 
Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade. Buscamos contribuir na 
reflexão e na construção de possibilidades de atuação técnica do trabalhador 
psicólogo, o que fazemos, a princípio, contextualizando o SINASE a partir de sua 
formação histórico-política, interrogando a sua formação atual e as práticas do 
trabalho social apresentadas pela literatura acadêmica, bem como discutindo a 
tecnologia socioeducativa e os modelos que se desdobram dessas práticas. 
Adotamos a metodologia do Dispositivo Intercessor (DI), como proposto por Abílio da 
Costa-Rosa, ética de trabalho e pesquisa que busca promover a superação da divisão 
entre o saber e o fazer, desenvolvendo inicialmente uma intercessão-pesquisa (no 
contexto institucional de trabalho como psicólogo) e, posteriormente, uma pesquisa 
intercessão (no contexto acadêmico), que, ao recuperar parte dos saberes produzidos 
na práxis, permite a produção de conhecimentos que mobilizem novos trabalhadores 
intercessores. Nossa intercessão foi realizada no Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS2), município de Londrina, norte do Paraná, atuando 
como trabalhador Psicólogo, vivenciando as práticas cotidianas, a dinâmica 
institucional e problematizando sobre o trabalho socioeducativo. Ao discutir parte dos 
saberes que emergiram de nosso trabalho-intercessão, pudemos problematizar os 
Paradigmas Socioassistenciais, situar alguns resquícios do Modo Filantrópico na 
execução da PNAS e das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, discutir a gestão 
do ócio, a tutela e a contradição punitiva/protetiva, assim como apontar alguns riscos 
da despolitização e do abandono das teorias críticas dentro do trabalho social. Nosso 
trabalho permite apontar o SINASE enquanto um Dispositivo Disciplinar que, na 
ausência de efetivas respostas estatais às complexas demandas sociais, promove a 
gestão da juventude pobre que escapa aos mecanismos de normalização dispersos 
na Sociedade de Controle. O psicólogo, nesse contexto, pode afastar-se de um 
modelo de adaptação individual disciplinar, atuando de modo crítico. 

Palavras-chave: SINASE. Assistência Social. Liberdade Assistida. Intercessão-
Pesquisa. Complexo Tutelar. 
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ABSTRACT 

The present intercession-research aims to act, investigate and problematize the 
practice of the psychologist, the knowledge and the practice in the intermingling 
scenario between the Brazillian National Social Work System and the Brazilian Young 
Offenders Support System (SINASE), having the supervised socioeducation probation 
services as our privileged theme, performed in a CREAS that specificlly works in the 
accompanying off young offenders that are subject to the legal punishments of 
probation and Community Services. We intent contribute to the reflection and 
construction of possibilities of technical performance in the psychologist work. At first, 
we do a contextualization of the SINASE and his historical-political formation, 
questioning its current formation and the practices of social work presented by the 
academic literature, ant discussing the socio-educational technology and the models 
that unfold from these practices. We adopted the Dispositivo Intercessor (DI) 
methodology, as proposed by Abílio da Costa-Rosa, an ethic of work and research that 
intent to overcome the division between knowledge and doing. We first developed an 
intercession work (in the institutional context of the psychologist worker) and, 
subsequently, we did an research intercession (in the academic context), which, by 
retrieving part of the knowledge produced in the praxis allows the production of 
academic knowledge that can mobilizes new intercessor workers. Our intercession 
was made at the Specialized Social Work Center (CREAS2), in Londrina, northern 
Paraná, acting as a Psychologist worker and experiencing the daily practices, the 
institutional dynamics and problematizing the socio-educational work. By discussing 
part of the knowledge that emerged from our intercession work, we were able to 
problematize the Social Work Paradigms, situate some remnants of the Philanthropic 
Mode in the execution of the Brazilian Social Work System and on the Young Offenders 
Socio-Educational Probation, and discuss the management of idleness, the tutelage 
and the punitive/protective contradiction. We also could pointing out some risks of the 
depoliticization and the abandonment of the critical theories in the social work. Our 
work allows us to point out the SINASE as a Disciplinary Organization that promotes 
the management of poor youth that escapes the normalization mechanisms dispersed 
in the Control Society, in a scenario which the state deny effective responses to the 
complex social demands. In this context, the psychologist may act critically to depart 
from a model of individual disciplinary adaptation. 

Keywords: SINASE. Social Work System. Young Probation. Intercession-Research. 
Tutelage Complex. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto que configurou essa intercessão-pesquisa reflete uma trajetória 

iniciada há mais de uma década e que está inspirada pela prática crítica e reflexiva de 

anos de trabalho como psicólogo operador de políticas públicas, em especial a Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS) (BRASIL, 2004) e o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE) (BRASIL, 1990, 2006, 2012a). Partimos de um 

lugar bem definido, o chamado ‘chão de fábrica’, denominado pelos gestores de 

políticas públicas como a ‘ponta’ do atendimento, deslocando-se para o lócus 

universitário em uma proposta que tem como interesse o ‘olhar da prática sobre a 

prática em direção à prática teórica’. Sempre estivemos interessados em produzir 

efeitos que tivessem como fim uma transformação palpável da realidade, com a 

contribuição efetiva na qualidade de vida das pessoas. Uma ação ético-política 

singularizada, que se afastasse das reproduções de uma Psicologia essencialista, 

familiarista e intimista (COIMBRA, 1995), tomando o campo da subjetividade não 

como um plano meramente individual, mas como o campo de todos os processos de 

produção social e material, reconhecendo a subjetividade individualizada como 

resultante de um “entrecruzamento de determinações coletivas de várias espécies, 

não só sociais, mas econômicas, tecnológicas, de mídia, etc.” (GUATTARI; ROLNIK, 

1996, p. 34). 

Com o decorrer das experiências da práxis ao longo dos anos, buscando uma 

atuação que mais recentemente aprendemos a nomear de prática intercessora, 

podemos aprofundar a compreensão da sociedade e das instituições, incluindo a 

própria AS e o SINASE, como um palco de lutas, edificações incompletas que derivam, 

como concessões táticas, do mesmo Modo de Produção Capitalista (MPC) que 

sustenta mecanismos estruturais de produção e manutenção da desigualdade 

(NETTO, 2001; THEODORO; DELGADO, 2003), implicando que a defesa das 

políticas públicas é também a crítica de um modelo de políticas públicas que não 

abandona tecnologias normalizadoras e que, longe de intervir na causa de fenômenos 

como a pobreza e a violência, surgem como mecanismos disciplinares que socorrem 
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tardiamente os sujeitos e buscam domar as expressões da 'Questão Social’1.  Nossa 

atuação como trabalhador-intercessor, interessado em pesquisa, não poderia estar 

distante disso. 

As provocações que inspiraram esse trabalho, assim como as reflexões 

teóricas que o encaminharam, são derivadas de um acúmulo de problematizações 

surgidas com base em inquietações inerentes ao desempenho crítico da prática 

profissional de Psicólogo na AS, como trabalhador do social e como estudioso de 

temas referentes às políticas públicas. 

Em 2009, passamos a fazer parte das equipes psicossociais da Secretaria de 

Assistência Social do município de Angra dos Reis-RJ. Naquele momento, a 

secretaria se denominava Ação Social e estava em um processo de transição no qual 

todos os funcionários passariam a ser contratados em regime estatutário, prevendo o 

fortalecimento das políticas públicas como instrumentos de direito, o favorecimento da 

carreira pública e a qualificação da oferta por meio de profissionais não rotativos. Em 

Angra dos Reis, durante um ano e sete meses de trabalho, compusemos equipes na 

Proteção Social Especial (PSE) de Alta Complexidade e na Proteção Social Básica 

(PSB), respectivamente no Centro de Atenção à População de Rua e em dois Centros 

de Referência de Assistência Social (CRAS), na periferia da cidade. Foi um período 

de reafirmação ética, visto os custos de desempenhar uma prática resistente à lógica 

do assistencialismo, que marcava os estabelecimentos e a gestão municipal da 

cidade, onde o primeiro-damismo2 ainda era realidade naquela época. 

No ano de 2011, como servidor municipal da cidade de Londrina-PR, lotado 

na Secretaria de Assistência Social (SMAS), passamos a fazer parte da equipe técnica 

1 Por Questão Social, entende-se a relação entre o desenvolvimento capitalista e os processos 
de pauperização na sociedade contemporânea, em um contexto de desigualdade e disputa 
da riqueza social pelas classes sociais (NETTO, 2001; YAZBEK, 2005). Diferentemente das 
sociedades precedentes à sociedade burguesa, em que a pobreza era normalmente ligada a 
um quadro geral de escassez, resultado do baixo nível de desenvolvimento das forças 
produtivas e sociais, na atualidade, a pobreza é conservada independente do alto 
desenvolvimento da capacidade social de produção de riquezas. Esse fenômeno de 
concentração do capital é intrínseco às relações de exploração e expropriação da força 
produtiva dos trabalhadores no MPC, de modo que é possível afirmar que “[...] o 
desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a ‘questão social’” (NETTO, 2001, p. 
45). 
2 O termo primeiro-damismo é um neologismo derivado do termo Primeira-Dama, comumente 
utilizado pelos profissionais do Serviço Social para  referir-se a um modelo de assistencialismo 
onde a cônjuge do chefe do Poder Executivo assume funções relativas à Política de 
Assistência Social, o que remonta às praticas da filantropia e da caridade.  
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do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS 2), um 

estabelecimento que executa o Serviço de proteção social a adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação 

de Serviços à Comunidade (PSC), fazendo parte da PSE de Média Complexidade. 

Assim como em Angra dos Reis, chegamos à Londrina durante um processo de 

valorização da Política Pública de Assistência Social. Em Londrina, a execução de 

todos os serviços socioassistenciais estava sendo gerida por estabelecimentos 

assistenciais do terceiro setor, mormente entidades derivadas de organizações 

religiosas diversas. Um processo de municipalização foi realizado para adequar a 

realidade municipal às exigências do Ministério do Desenvolvimento Social, visando 

garantir a manutenção da Gestão Plena da Política de Assistência Social pelo 

município. Desde então, temos buscado construir um modelo de atuação que tome os 

sujeitos – profissionais e pessoas assistidas – como protagonistas em um campo 

político, pensando a prática em sua função transformadora. Continuamos 

empenhados na co-construção de uma singularização frente ao universal que é 

representado pelos planos oficiais do atendimento socioeducativo em meio aberto 

(LOURAU, 2014). Essa experiência nos permite um lugar privilegiado para a 

contemplação crítica dos limites apresentados pelo atual modelo socioeducativo, 

superando os melindres geralmente associados à militância da área, que evita a todo 

custo interrogar a estrutura das políticas sociais contemporâneas, pelo receio de que 

isso venha a contribuir com o enfraquecimento das políticas públicas. Defendemos, 

ao contrário, que a crítica e o aprimoramento do trabalho social é parte fundamental 

da defesa de políticas públicas que promovam a Proteção Social, o protagonismo das 

populações e o acesso a direitos.  

Durante o período entre 2015 e 2017, assumimos a cadeira de representação 

da Secretaria Municipal de Assistência Social no Conselho Municipal de Políticas para 

a Juventude de Londrina (COMJUVE). Esse espaço foi aproveitado para inserir a 

discussão sobre violência e juventude, colocada na sua dimensão social e diretamente 

relacionada às atuações estatais. Foi uma importante experiência para refletir sobre a 

pluralidade das organizações coletivas voltadas à juventude na cidade de Londrina, 

assim como as dificuldades de estancar o esvaziamento político que ocorre nos 

conselhos de direitos na atualidade (BENELLI; COSTA-ROSA, 2012a). 

Em 2016, qualificando academicamente os cerca de 7 anos de prática na 

política de Assistência Social, realizamos um programa de especialização lato-sensu 
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em Gestão Social: Políticas Públicas, Redes e Defesa de Direitos, ofertado na 

modalidade EAD pela Universidade Norte do Paraná. Esse curso teve a duração de 

12 meses e nos possibilitou revisar a organização da Seguridade Social no Brasil, em 

especial o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Desde o ano de 2015 

contarmos também com o título de especialista em Psicologia Social pelo Conselho 

Federal de Psicologia, adquirido por meio de concurso de provas e títulos. 

Impulsionados por nossas experiências de trabalho e vislumbrando um 

extenso percurso na área, idealizamos uma proposta de intercessão-pesquisa 

(COSTA-ROSA, 2008; PEREIRA, 2011; MARTINI, 2010; GALIEGO, 2013) para 

buscar, a partir da reflexão do trabalhador em seu campo de atuação, discutir o 

SINASE e as Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSEMA), indagar sobre os 

paradigmas possíveis nas práticas da Assistência Social (BENELLI, 2014a, BENELLI; 

COSTA-ROSA, 2011, 2013), realizar uma leitura da complexa trama institucional 

(BENELLI, 2014a) envolvida nos processos de produção de subjetividades neste 

contexto e, outrossim, refletir e questionar saberes e fazeres do psicólogo no cenário 

da imbricação entre o SINASE e a Assistência Social. 

A execução das MSEMA está calcada na lei 8.069/90 (BRASIL, 1990), o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que apresenta seis modalidades de 

medidas a serem aplicadas quando verificadas a prática de atos infracionais. As 

medidas em meio aberto são aquelas que não têm o objetivo de restringir a liberdade 

do adolescente: a ‘Advertência’ e a ‘Obrigação de Reparar o Dano’, cuja execução é 

responsabilidade do Poder Judiciário, e a ‘Prestação de Serviços a Comunidade e a 

Liberdade Assistida’, que têm sua execução inserida na Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), no âmbito do CREAS (BRASIL, 2004, 2009). As medidas 

em meio fechado são a ‘Semiliberdade’ e a ‘Internação’, que são executadas pela 

esfera estadual (BRASIL, 2012a). 

Esse modelo de responsabilização aos adolescentes em conflito com a lei é a 

mais recente configuração de um campo marcado por uma série de reformas no 

arcabouço jurídico do Estado constitucional e no discurso sobre a adolescência 

vulnerável, tanto no nível acadêmico quanto nas práticas sociais dirigidas a esse 

público. O SINASE é assim proveniente de uma série de circunstâncias, 

acontecimentos e problematizações visíveis pelo menos desde o período imperial 

brasileiro (AZEVEDO, 2007; RANIERE, 2014; PASSETI, 1995, RIZZINI, Irene, 2011a), 
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mas que toma seus contornos mais contemporâneos ao longo das etapas da 

República. 

Podemos afirmar que a história da Socioeducação3 brasileira teve diversos 

períodos. Enquanto Colônia, o Brasil seguia as ordenações do Império Português. Foi 

com a Independência que surgiu a primeira regra nacional de responsabilização dos 

adolescentes em conflito com a lei, remetida ao primeiro Código Penal Brasileiro, que 

foi substituído por um novo código republicano no final do século XIX, sem que 

houvesse uma lei específica para crianças e adolescentes até a terceira década do 

século XX. Ao longo do século XX, passa a existir legislações específicas para gerir 

as responsabilizações juvenis, como o Código Mello Mattos, de bases higienistas 

(COIMBRA; NASCIMENTO, 2003; LIMA, 2009); o Código de Menores, uma 

reformulação ocorrida ao longo da ditadura Civil-Militar e que sustentou as práticas 

relacionadas às Fundações Estaduais de Bem Estar do Menor (FEBEMs); e, por fim, 

o ECA, que representou um rompimento discursivo que reorientou as práticas

socioeducativas, ampliando o investimento nas modalidades em meio aberto.

Ainda que um discurso mais abrangente sobre questões envolvidas na 

produção das vulnerabilidades da juventude esteja cada vez mais nítido, o atual 

contexto da execução das MSE não abandonou de todo uma prevalência do enfoque 

na adaptação individual. Embora as orientações da resolução SINASE (BRASIL, 

2006) tenham avançado ao enriquecer a dimensão pedagógica e ética no campo 

socioeducativo, ainda obedece em alguns pontos ao instrumentalismo disciplinar 

sobrevivente no ECA. O ideário socioeducativo moderno consiste em uma associação 

entre o repressivo-correcional e o pedagógico-assistencial4, de modo que o fenômeno 

3 Embora o termo Socioeducação só deva ser assim qualificado a partir do ECA, utilizamo-lo 
algumas vezes no texto para referir à práticas anteriores a esta lei, sem desconsiderar o seu 
lugar histórico, mas para afirmar que aquilo que hoje denominamos Atendimento 
Socioeducativo pode ser considerado uma objetificação das práticas específicas de 
governamentalidade direcionados aos adolescentes em conflito com a lei na 
contemporaneidade, o que para nós ainda é da ordem dos mesmos Dispositivos Disciplinares 
anteriores, que – como espera-se de um Dispositivo – estiveram em constante movimento, 
renovando-se, reinterpretando-se, portando uma heterogeneidade que o permitiram assumir 
mudanças de posição e função (DELEUZE, 2001; FOUCAULT, 2015; RANIERE, 2014). 
4 Dentre as diretrizes pedagógicas do SINASE: “As medidas socioeducativas possuem em sua 
concepção básica uma natureza sancionatória, vez que responsabilizam judicialmente os 
adolescentes, estabelecendo restrições legais e, sobretudo, uma natureza sócio-pedagógica, 
haja vista que sua execução está condicionada à garantia de direitos e ao desenvolvimento 
de ações educativas que visem à formação da cidadania. Dessa forma, a sua 
operacionalização inscreve-se na perspectiva ético-pedagógica” (BRASIL, 2006, p. 47). 
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do conflito com a lei ainda é remediado com uma tecnologia Disciplinar direcionada 

ao adolescente e sua família, atuado por uma classe de trabalhadores sociais que 

investem seus saberes no atendimento socioeducativo, longe de poderem intervir 

efetivamente nas condições materiais de pobreza em que vive a maior parte da 

população que atendem. O acompanhamento socioeducativo em meio aberto é 

responsabilidade dos governos municipais, executado sob responsabilidade do 

segmento assistencial, ainda que o SINASE e o SUAS consistam em subsistemas 

diferentes, com normatizações próprias (BRASIL, 2006). 

A proposta prevista na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 

(BRASIL, 2009, p. 24), a ser desempenhada pelo Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas, é “contribuir para o 

acesso a direitos e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos 

adolescentes e jovens”. Entre os objetivos previstos, podemos destacar:  

- Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida
que visem à ruptura com a prática de ato infracional; [...]
- Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade
de reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomias;
- Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo
informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e
competências;
- Fortalecer a convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 2009, p.
30).

Assim, apesar do discurso genérico e pouco objetivo, percebemos que uma 

importante encomenda é endereçada aos profissionais da equipe interdisciplinar, 

dentre eles o psicólogo. Observa-se também que a centralidade das ações está 

focada no indivíduo e na sua família, com a expectativa de que as intervenções 

desenvolvidas resultem na redução da ocorrência de atos infracionais. Em uma leitura 

mais criteriosa, poderíamos apontar a oficialidade da ‘proteção’ contraposta a 

oficiosidade do ‘controle’, o que se aparenta mais afinada com o controle do sujeito 

do que com a transformação social. 

Refletir sobre a práxis do psicólogo no SINASE exige pensar criticamente 

sobre as instituições, seus estabelecimentos, os movimentos institucionais, as 

brechas, as contradições, o contexto e as relações que estão envolvidas na produção 

do que chamamos hoje de atendimento socioeducativo, concordando com Benelli 

(2003, p. 64), quando diz que: 
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[...] as instituições fazem mais do que expressam seus estatutos, e 
também fazem menos, pois possuem funções positivas e negativas. O 
saber busca racionalizar e tornar plausível a existência da instituição, 
produzindo um discurso lacunar, esburacado, que tenta recobrir a 
prática concreta, muitas vezes em contradição com os objetivos 
explícitos em vista dos quais ela foi criada. Para conhecer realmente 
uma determinada instituição é preciso olhar não apenas para seus 
estatutos, mas para o que fazem seus diversos agentes e clientela. 

Deste modo, a execução de todo esse emaranhado de instituições, 

normatizações, planos e objetivos é materializada por meio das práticas de seus 

atores sociais. Com essa dissertação de mestrado, desejamos investigar as 

possibilidades de atuação do trabalhador psicólogo, no âmbito das MSEMA, refletindo 

sobre as contradições envolvidas na práxis. Entendemos ser possível trazer à 

discussão os fazeres e os saberes constituídos pelos trabalhadores sociais, os 

movimentos que se dão no cotidiano dos estabelecimentos e a atuação que reifica o 

atendimento socioeducativo. Assim, busca-se explorar possibilidades e brechas para 

uma prática de atuação profissional que identifica e afasta-se de possíveis modelos 

de adaptação individual docilizadora, que consideramos ainda presentes, tanto nas 

práticas quanto no discurso oficial, ainda que disfarçado. Nossa pesquisa está 

subsidiada pela perspectiva do Dispositivo Intercessor (COSTA-ROSA, 2008, 2013; 

SANTOS; COSTA-ROSA, 2012, GALIEGO, 2013; MARTINI, 2010; PEREIRA, 2011, 

SOUZA, 2015; MEXKO, 2017; BENELLI, 2017), tomando a produção de 

saberes/fazeres numa perspectiva dialética, na qual o trabalhador deve atuar e pensar 

sua atuação, situado e entrelaçado numa complexa trama institucional. 

A organização da escrita desse trabalho foi pensada para apresentar uma 

cadência lógica, o que não reflete necessariamente o modo como as reflexões foram 

produzidas. Sendo uma intercessão, a produção do conhecimento está atrelada a 

produção coletiva do trabalho, de modo que não realizamos uma pesquisa tradicional, 

de percurso sequencial, que estuda um objeto para transformar suas descobertas em 

teoria, mas fazemos uma intercessão contínua, que evoca a teoria para pensar a 

pratica e a recorre à prática para pensar a teoria. A escrita, de outro modo, percorre 

uma estrutura lógica, na qual começamos apresentando nossas implicações na 

prática de pesquisa, discutindo os paradigmas científicos e introduzindo o Dispositivo 

Intercessor como uma modalidade singular de produção de transformações e de 

conhecimento. No segundo capítulo, contextualizamos o SINASE a partir de um 

histórico dos contextos políticos, dos discursos sociais e das reformas jurídicas e 
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administrativas que compuseram os cenários de lutas e as circunstâncias que 

antecederam o modelo atual do SINASE. No terceiro capítulo, situamos e 

problematizamos as implicações normalizadoras do SINASE, discutindo-o enquanto 

um Dispositivo Disciplinar. No quarto capítulo, revisamos na literatura recente pistas 

sobre a atuação dos trabalhadores sociais nas MSEMA, discutindo algumas práticas 

que compõem a tecnologia socioeducativa. Por fim, no quinto capítulo, discutimos 

algumas questões sinalizadas pela nossa intercessão-pesquisa e que nos parecem 

importantes para a crítica ativa do trabalho social ofertado no acompanhamento de 

adolescentes em cumprimento de MSEMA, buscando ofertar instrumentos que 

contribuam com a prática socioeducativa, especialmente junto aos trabalhadores 

Psicólogos. 

Com esse trabalho, esperamos poder ter efeitos intercessores que 

ultrapassem a nossa prática, buscando incentivar que novas intercessões sejam 

realizadas por outros trabalhadores. 
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CONCLUSÃO 

No início desse trabalho, apresentamos nossa principal implicação: um 

trabalhador psicólogo, com intenções intercessoras, participando de um processo de 

produção acadêmica após alguns anos de prática. Para situar nossa proposta de 

pesquisa, foi necessário discutirmos os paradigmas científicos, opondo as 

metodologias de caráter essencialista, que tomam os objetos supondo uma 

intencionalidade neutra e apolítica, daquelas que pensam a relação pesquisador-

sujeito-objeto dentro de um mesmo campo, descartada a neutralidade, como é o caso 

da Pesquisa-Ação, na qual a pesquisa também opera mudanças, e da Pesquisa-

Intervenção, em que as mudanças constituem a pesquisa.  

Compreendendo as possibilidades de outra ciência possível, em que todo o 

conhecimento é natural e social, construído na relação e refletindo em sabedorias de 

vida (SANTOS, 2010, 2012), apresentamos a Intercessão-Pesquisa, que busca 

também romper com a distância – poderíamos nomear provocativamente de 

hierarquia – entre a academia e o trabalho, o pensar e o fazer, o intelectual e o 

trabalhador. Inicialmente desenvolvida por Abílio da Costa-Rosa (2008), utilizada em 

diversos trabalhos (COSTA-ROSA, 2008, 2013; SANTOS; COSTA-ROSA, 2012, 

GALIEGO, 2013; MARTINI, 2010; PEREIRA, 2011, SOUZA, 2015; MEXKO, 2017; 

FODRA; RIBEIRO; COSTA-ROSA; LUZIO, 2007; STRINGHETA; COSTA-ROSA, 

2007; COSTA, 2016; PÉRICO, 2014) e em permanente desenvolvimento, o 

Dispositivo Intercessor é uma ferramenta que pressupõe a indissociabilidade entre o 

fazer e o conhecer, pensando o saber enquanto produção inerente à práxis, 

consumido no próprio ato, do qual parte pode ser acumulado e transferido fora desta 

primeira relação, na forma de conhecimento. Em um primeiro momento, há um 

trabalhador que, planejadamente, pretende assumir uma posição intercessora, busca 

dar respostas para os impasses que surgem no cotidiano, precavido e avisado por um 

referencial teórico que subsidia seus movimentos na práxis, mas interrogando, 

questionando, reconhecendo a prática como indicadora de quais saberes e 

conhecimentos são exigidos para confrontar as vicissitudes em campo, contribuindo 

na produção de possibilidades, resoluções e reposicionamentos do coletivo. A essa 

ética do trabalho-intercessão, denomina-se Dispositivo Intercessor (DI). 



224 
 

 

Em determinado momento, um trabalhador-intercessor pode mudar ou 

ampliar sua posição, ao pretender manejar parte do saber que co-produziu e consumiu 

na sua prática, desempenhando uma transdução para a linguagem acadêmica ou 

teórica, possivelmente vinculado a uma universidade.  Esse segundo momento é 

denominado de Dispositivo Intercessor Como Meio de Produção de Conhecimento 

(DIMPC), uma infiltração do trabalho-intercessão na ciência, que visa produzir 

conhecimentos de outro tipo, reverberando em outros trabalhadores, que possam vir 

a ser novos trabalhadores para a transformação institucional (GALIEGO, COSTA-

ROSA, 2018).  

Compreender a ética do DI, portanto, é fundamental para a apreciação lógica 

do percurso de escrita do presente documento, dado que não pretendemos realizar 

uma pesquisa tradicional. Nossa contribuição visa o compartilhamento de parte dos 

saberes que foram necessários produzir como respostas a impasses específicos, 

resultando de problematizações que estão diretamente vinculadas com o trabalho de 

execução das MSEMA, a um contexto de práticas que estão situadas no tempo e no 

espaço, que transformamos em conhecimento no interesse de que essa produção 

possa colaborar com outras práticas, permitir outras intercessões, da mesma forma 

como a nós foi permitido pelo conhecimento que nos antecedeu87. 

Apesar dos lugares ocupados na lógica textual, as discussões devem ser 

interpretadas uma em relação às outras. Apresentamos ao longo do trabalho diversos 

conceitos, ferramentas e discussões teóricas que consideramos um conjunto de 

pontos de apoio para uma prática socioeducativa outra. Essas contribuições não 

foram concebidas como uma estrutura linear, até mesmo pelo fato de serem 

agrupamentos de estudos teóricos realizados ao longo do trabalho como operador de 

políticas públicas, na imbricação entre o SINASE e a Assistência Social, acumulados 

mediante as exigências ditadas pela práxis e aqui condensados em uma peça única, 

com um percurso lógico para sustentar a nossa argumentação de que o SINASE 

atualiza um modelo correcional, ressignificado e de discurso renovado, mas que 

permanece tributário de uma racionalidade baseada na culpabilização individual, 

investindo na Disciplina e na Normalização para dar respostas pragmáticas a 

problemas estruturais, oriundos das expressões da Questão Social. 

 
87 O DI parece nos aproximar da Antropofagia de Oswald de Andrade (1928). Digerimos o 
conhecimento para transformá-lo em saberes, mediante as nossas práticas. 
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No segundo capítulo, nossa primeira etapa de discussão sobre a 

Socioeducação, apresentamos alguns recortes históricos para discutir sobre a 

proveniência do atual modelo de intervenção na problemática da adolescência em 

conflito com a lei. Para isso, antecipamos conceitos fundamentais para proceder a 

análise dessa instituição e reconhecer os mecanismos atuantes na lógica de suas 

organizações e estabelecimentos: a Disciplina, a Biopolítica e a Normalização. 

A Disciplina (FOUCAULT, 2013) foi apresentada como uma tecnologia de 

redução dos sujeitos em sua força política e maximização em sua força útil, recorrendo 

a técnicas que investem no detalhe, no controle minucioso,  na construção de quadros, 

na prescrição de exercícios e manobras, enfim, estratégias que objetivam a 

obediência e a acentuação das aptidões planejadas. Detalhamos três instrumentos da 

tecnologia disciplinar comumente encontrados nos mais variados estabelecimentos 

Disciplinares: a Vigilância Hierárquica, refinamento das estratégias de observação que 

passam a compor um esquema integrado, convergente e qualificado, assumindo 

importante papel no exercício do poder; a Sanção Normalizadora, um regime de 

micro-penalizações e gratificações, por meio do qual recompensa-se e encoraja-se a 

adequação às regras; e o Exame, mecanismo de objetivação que capta e fixa os 

indivíduos em uma narrativa científica, que retroalimenta e legitima o exercício do 

poder sobre os sujeitos, por meio dos técnicos especialistas. 

Enquanto a Disciplina atua na escala do individual e do grupal, a Biopolítica 

opera no nível da população, pela estatística, pela demografia, pela epidemiologia, 

pelo sanitarismo, tecnologias de regulamentação da população. A Disciplina e a 

Biopolítica formam o Biopoder, discutido por Foucault (2005) como a entrada da vida 

no campo do poder, pela estatização do biológico e com o estabelecimento de 

tecnologias refinadas de governamentalidade dos homens. Junto a esses conceitos, 

discutimos a concepção de normalização em Foucault (2008), que não é da ordem da 

repressão, mas da produção, da constituição, da formação, da regulação, o que é 

realizado por meio das tecnologias do biopoder. Vimos que a normalização é em parte 

configurada como uma normação, isto é, o estabelecimento de um modelo de 

adestramento, a partir do qual se estabelece o que é normal ou não. 

Com os conceitos-ferramentas de análise esclarecidos, apresentamos os 

acontecimentos e circunstâncias que precederam a constituição do SINASE, 

organizando três eixos históricos: o Império, a República Velha e o Código Mello 

Mattos; os períodos ditatoriais, com o SAM, a FUNABEM e o Código de Menores; 
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passando rapidamente pela experiência da LAC e finalizando com os anos 1990 e 

2000, com o ECA e a implantação das MSEMA na estrutura da Assistência Social. 

Pudemos observar que as legislações específicas sobre a infância e a adolescência 

são etapas recentes na história mundial e que somente na segunda década do século 

XX o Brasil teria os seus primeiros juizados de menores, assim como a primeira 

legislação dedicada ao tema da infância e adolescência. Observamos que esses 

acontecimentos se deram em consonância com a circulação de novas 

problematizações sobre a ‘Questão do Menor’ e o ‘Direito do Menor’ no cenário 

mundial, o que na realidade nacional estava vinculado à ‘Problemática do Menor’, 

como foi chamado pela  imprensa o aumento das crianças pobres nas grandes 

cidades, fenômeno que decorria das grandes mudanças políticas e econômicas, com 

a urbanização e a dinâmica de processos migratórios. Essas crianças e adolescentes 

pobres sofriam toda a sorte de penúrias, inseridas em trabalhos precários, exercendo 

a mendicância, cometendo pequenos furtos e sendo exploradas sexualmente, 

contexto noticiado como uma forte ameaça à ordem pública, a qual o poder público 

reagiu por meio de legislações e estabelecimentos que privilegiavam a correção 

desses indivíduos em regimes de internamento, atribuindo aos males da pobreza e à 

imoralidade dos pobres viciosos o fracasso no cuidado e na normalização de seus 

filhos. 

Descrevemos como a Revolução de 30 e o advento do Estado Novo, de 

modelo centralizador, redundou em um incremento da participação do Estado nas 

regulamentações da esfera trabalhista, na expansão do sistema de ensino e nos 

mecanismos de assistência aos pobres, que no campo da infância e adolescência 

servia-se da distinção prevista no Código Mello Matos entre abandonados e 

delinquentes, o que, na prática, formava uma única massa dos chamados menores, 

para os quais foi criado o SAM, no início da década de 40, no Distrito Federal, o que 

foi copiado por outros estados em todo o país, havendo um crescimento significativo 

de estabelecimentos de assistência e reforma, inclinados ao encarceramento. Na 

década de 50, o SAM já se encontrava desgastado, sofrendo questionamentos sobre 

as superlotações e prática de repressão violenta. Substituído pela FUNABEM, no 

mesmo ano do Golpe Civil-Militar de 1964, a proposta da nova organização era sanar 

as deficiências do antigo SAM, prevendo acompanhar a implantação da mesma 

política de estabelecimentos em todos os estados brasileiros. O ideário foi atualizado 

e acrescido de novos saberes médicos, psicológicos e do Serviço Social. A Questão 
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do Menor continuava atribuída as condições de pobreza, à desagregação moral e à 

falta de valores das famílias, a solução seria utilizar a internação como um meio para 

submeter as crianças e adolescentes a um tratamento biopsicossocial. Na realidade 

prática, as instituições permaneceram como depósitos humanos. O Código de 

Menores de 1979, apesar de ampliar no texto legal as medidas em meio aberto, 

ratificou a ideia da Situação Irregular, havendo o recrudescimento das práticas de 

Internação. 

Vimos que, na década de 1980, as pressões da sociedade civil motivaram o 

início do processo de alteração do panorama legal sobre a infância e adolescência no 

país, o que resultou na inclusão de dispositivos legais na Constituição Federal, em 

1988, e na aprovação do ECA, em 1990, cuja redação teve importante participação 

das organizações sociais, incluídas a Pastoral do Menor, o que provavelmente 

influenciou o novo formato da LA, baseado na experiência da LAC. O ECA vedou a 

prática da internação indistinta de quaisquer crianças e adolescentes pobres, como 

era possibilitado pela categoria jurídica da Situação Irregular. A internação passou a 

ser restrita a adolescentes em conflito com a lei, sentenciados após o devido processo 

legal. As medidas ganharam a nomenclatura de Socio-Educativas, havendo a 

previsão de quatro MSEs em meio aberto e duas em meio fechado. Nas décadas 

seguintes, não houve, entretanto, a diminuição da aplicação de MSEs em meio 

fechado com a substituição pelas MSEMA, como parecia ser a proposta. Pelo 

contrário, houve o aumento progressivo da população adolescente em cumprimento 

de medidas fechadas, somado a uma dilatação exponencial das MSEMA, cuja 

execução ganhou força após a sua inclusão definitiva no SUAS. A atribuição das 

vulnerabilidades continuou na pobreza, a retórica reforçou o atendimento assistencial, 

mas a proposta permaneceu na intervenção junto aos indivíduos e suas famílias. 

Observamos que, no ano de 2004, as MSEMA foram incluídas oficialmente na 

PNAS, sendo que em 2006 constituiu-se o SINASE e em 2009 definiu-se os CREAS 

como o lócus da execução das MSEs de LA e PSC. Podemos afirmar que foi o 

crescimento do SUAS e as mudanças nas modalidades de co-financiamento federal 

que possibilitaram a expansão dos programas de MSEMA, sendo que no ano de 2011 

iniciou-se a municipalização do serviço de LA e PSC em Londrina, que era antes 

realizado por uma entidade vinculada à Igreja Católica, desde o ano de 2000. 

Finalizada a discussão histórica do contexto brasileiro, realizamos um 

proposital retorno no tempo, para a França do século XIX e XX. Nossa intenção com 
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isso foi trazer as contribuições de Donzelot (1980) para o presente, pois são um 

importante instrumento para a análise da imbricação entre SINASE e Assistência 

Social. Localizamos o surgimento de um modelo de normalização que introduziu 

novos saberes, como os da medicina e os da psicanálise, em uma educação sanitária 

e educativa para a regulação interna da família, a partir do século XIX. A autonomia 

financeira permitia a escolha das intervenções, por meio de contratos com os 

especialistas da infância; às famílias pobres era aplicado um governo direto por meio 

da tutela, em defesa dos interesses dos seus membros mais frágeis, geralmente 

efetuado pelo corpo filantrópico em nome do Estado, muitas por vezes mediado pelos 

tribunais de menores. Foi nesse contexto de tutelarização que surgiu toda uma série 

de profissões do trabalho social, como assistentes sociais, educadores especializados 

e orientadores, articulando saberes e técnicas contemporâneas, como entrevistas,  

visitas, registro de campo, estudos de caso, encaminhamentos, etc. Ao mesmo tempo 

em que se diferia das sanções judiciárias, substituídas pela brandura das intervenções 

educativas, esses profissionais operavam sob a autoridade concedida pelos tribunais, 

ramificando-os e participando de uma economia das normalizações. Os tribunais eram 

um eixo central de um imenso complexo tutelar, convergindo o poder repressivo-

judicial e o tutelar-normalizador, perscrutando a vida privada e julgando indivíduos e 

famílias que ali chegavam por meio de assinalamentos diversos, seja de vizinhos, de 

professores, de trabalhadores sociais, que apontavam imoralidades e carências, 

sendo a exceção aqueles que eram julgados pelo cometimento de pequenos delitos. 

Fizemos então uma rápida comparação entre o retrato descrito por Donzelot (1980) e 

a realidade brasileira, na qual, durante décadas, as categorias de ‘abandonados’ e 

dos ‘delinquentes’ permaneceu sob a mesma tutela correcional, da qual o ECA 

desvencilhou os abandonados, que passaram a ser atendidos por políticas 

descentralizadas, embora permaneçam na esfera do complexo tutelar.  O Dispositivo 

que convergiu na política Socioeducativa, entretanto, atende aos mesmos clientes há 

quase um século, adolescentes pobres, aplicando uma tecnologia de governabilidade 

correcional, utilizando para isso a internação e um recente mecanismo baseado no 

hibridismo entre repressão e tutela. Passamos, então, a apontar isso que poderíamos 

chamar de Dispositivo Disciplinar Socioeducativo. 

No terceiro capítulo, apresentamos a figura do Dispositivo (FOUCAULT, 2015; 

AGAMBEN, 2009; DELEUZE, 2001), um conjunto heterogêneo que engloba 

discursos, organizações, estabelecimentos, normativas, saberes, ideologias, e que 
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está sempre em movimento, deslocando-se, renovando-se, reinterpretando-se, 

atravessando o tempo, conservando a sua potencialidade de capturar, modelar, gerir 

e prover sentidos, promover subjetivações. Localizamos em Foucault (2013) a 

colonização da punição pela Disciplina, desativando o Suplício assumindo a forma-

prisão como modelo punitivo hegemônico, um Dispositivo que não se resume ao 

isolamento, mas à disseminação de uma tecnologia que inclui a normalização na 

execução penal, produz saberes de transformação correcional do indivíduo, 

Dispositivo reformado, atualizado e replicado sobre suas bases iniciais, ainda que 

desde sua ascensão seja reconhecido justamente pelo fracasso na efetivação de seus 

objetivos declarados.  

Expomos a discussão realizada por Raniere (2014), que denomina como 

Utopia Correcional o Dispositivo representado pela manutenção do investimento no 

sujeito-indivíduo ao longo de todas as reformas dos sistemas brasileiros de 

intervenção ao adolescente em conflito com a lei. Enquanto a técnica de modelação 

no formato intramuros permanece concentrado na rotina, nas MSEMA a correção 

seria deslocada para a ação junto a formação da identidade dos adolescentes, por 

meio de outras tecnologias de Controle e Disciplina. A educação social estaria se 

agenciando a três grandes tecnologias do CMI: a Responsabilidade, concepção 

deontológica na qual os sujeitos devem sempre responder por suas ações, na medida 

em que essas sempre são escolhas racionais frente a livre vontade individual, 

independente das circunstâncias e condições materiais; a Identidade, receptáculo 

existencial da responsabilização, moldável, docilizável e pedagogicamente corrigível; 

e os Direitos Humanos, que justificam as estratégias de governabilidade e são 

utilizados, aproveitando-se do ideário da igualdade, para legitimar a responsabilização 

de jovens pobres. 

Em seguida, discutimos o SINASE na sua intencionalidade jurídica, a 

repressão pela legalidade, revestida com a retórica da proteção e garantia dos 

Direitos, que não se apresenta enquanto mecanismo de Seguridade que previne as 

privações, mas socorre tardiamente os sujeitos, a partir da necessidade da regulação 

do fenômeno do conflito com a lei. Citamos os mecanismos de seletividade punitiva 

(D’ELIA FILHO, 2011), Dispositivo que, historicamente e em coerência com o 

pensamento hegemônico, estabelece quais serão as ilegalidades a serem punidas ou 

toleradas, o que, no limite, define onde haverá vigilância, quem deliberará o filtro e 

quais grupos serão efetivamente confrontados com a lei (BATISTA, 2003). Pontuamos 
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como as Varas da Infância não julgam somente os delitos, mas examinam os 

adolescentes e suas famílias (DONZELOT, 1980), instaurando uma lógica de 

ambivalência na qual a proteção é operada por intermédio da punição. O SINASE, 

assim, geralmente socorre tardiamente adolescentes que passam a vida privados de 

direitos básicos e que, lançados muito cedo à uma vida marcada pela necessidade de 

obter ganhos financeiros, só ganham visibilidade após quebrar com o pacto social. 

Na última parte do terceiro capítulo, argumentamos que o SINASE, sobretudo 

as MSEMA, funcionam em um duplo registro legal e tutelar. Optamos por estabelecer 

uma leitura não apenas do atendimento socioeducativo (BRASIL, 2006), mas 

reconhecer o SINASE enquanto um Dispositivo que se materializa junto a agentes que 

se encadeiam em uma lógica de estabelecimentos transversais, prolongando-se 

desde a apreensão até o atendimento (BRASIL, 1990, 2012a). Arriscamo-nos em uma 

rápida descrição panorâmica dos agentes e das ações dentro do Sistema, apontando 

para uma ambivalência entre o caráter sancionatório e educativo das MSEs, pouco 

reconhecida pelos agentes das MSEMA, concluindo com Saliba (2006b, 2006a) que 

a ação educativa dissimula a coerção e o poder, como um disfarce para o controle e 

a normalização. 

No quarto capítulo, aprofundamos um panorama do atendimento 

socioeducativo, revisando trabalhos da literatura recente sobre nas MSEMA, com 

especial atenção às práticas do profissional Psicólogo. Observamos uma variedade 

de abordagens teóricas guiando as práticas na Psicologia, como a Psicanálise, a 

Clínica do Comportamento, a Psicologia Sócio-Histórica e a Esquizoanálise. No 

quadro geral, vimos equipes técnicas compostas por psicólogos, assistentes sociais, 

pedagogos, e até mesmo agrônomos, bem como como secretários ou agentes 

administrativos, orientadores ou educadores sociais, profissionais de serviço gerais, 

sendo comum a adequação do número de técnicos ao exigido nas normativas oficiais 

sobre recursos humanos, mas que não representavam a totalidade das equipes, 

havendo relatos de sobrecarga de trabalho. Os técnicos trabalhavam em direções de 

atendimento que didaticamente organizamos em três quadros: a via pragmática, com 

objetivos práticos e pedagógicos diretos; a via reflexiva, com objetivos subjetivos e a 

expectativa de um trabalho de si; e a via relacional, na qual a expectativa é a 

construção de vínculos. Quanto aos objetivos do trabalho Socioeducativo, expomos 

os mais diversos: a construção, reconstrução ou estruturação do projeto de vida dos 

adolescentes; repensar a vida, com autonomia e singularidade; cartografar e co-
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produzir trajetórias; mudar o comportamento dos adolescentes; promover 

socialmente; incluir na escola, no trabalho e possibilitar o acesso a direitos como 

saúde, cultura e esporte; objetivos que sintetizam a fórmula ‘orientar, 

acompanhar/sensibilizar e auxiliar/encaminhar’, ainda que por vezes esbarrando na 

imposição. Demonstramos que há também o reconhecimento da esfera sancionatória 

das MSEMA, como sanção jurídico-penal, a responsabilização, a vigilância, mais 

problematizadas nos trabalhos realizados pelos pesquisadores das ciências sociais. 

Registramos algumas estratégias de atendimento, como os atendimentos individuais 

e grupais, as palestras e oficinas, bem como as saídas externas. Destacamos o 

trabalho no território, com as Visitas Domiciliares e Institucionais, bem como as PSCs 

como um alargamento do campo de intervenção, fiscalização e proteção, 

característico das MSEMA. Apresentamos os encaminhamentos como importantes 

estratégias de proteção, principalmente relacionados à documentação, à 

escolarização, aos serviços socioassistenciais, à formação profissional e a inserção 

no mundo do trabalho, apontando também para a possibilidade de os 

encaminhamentos agirem como estratégia adaptativa e Disciplinar. Discutimos o 

vínculo como ferramenta valorizada no trabalho social, que surge ou é 

planejadamente construído na relação com os atendidos e depois utilizado como 

elemento facilitador das intervenções para o acompanhamento. Por fim, comentamos 

aspectos referentes à relação dos técnicos socioeducativos com o judiciário. 

No quinto e último capítulo, sustentados por todo o percurso teórico até ali 

realizado, permitimo-nos contribuir com problematizações mais circunscritas ao 

trabalho social/socioeducativo, partindo de nossa experiência de intensão 

intercessora e destacados alguns núcleos de discussão surgidos da análise categorial 

de nosso diário de campo, que foram o Modo Filantrópico, a relação de Tutela, a 

Gestão do ócio e a educação para o Trabalho, bem como a Visita Domiciliar. 

Apresentamos os Paradigmas Socioassistenciais (BENELLI, 2014a; SOUZA, 

2015), sinalizando o Modo Filantrópico, de intenção correcional, docilizadora, 

ortopédica e apolítica, no qual os estabelecimentos são modelados como entidades 

provedoras, espaços para estabelecer a tutela e a ocupação do tempo dos atendidos, 

havendo uma contradição entre o discurso de proteção e as estratégias de persuasão, 

vigilância e controle dos comportamentos, visando a adaptação subordinada e a 

inclusão excludente dos indivíduos com base em uma tecnologia tradicional: cursos 

semi-profissionalizantes, prevenção do ócio, etc. Em sua oposição, discorremos sobre 
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o Paradigma do Sujeito de Direitos, baseado na emancipação, na cidadania e 

comprometido com a transformação social, operado por equipes que se recusam 

aplicar intervenções tuteladoras ou vinculadas a uma mera adaptação ao sistema 

social, inclinadas a encorajar modos de subjetivação singularizada e a implicação do 

sujeito cidadão de direitos como agente e protagonista de sua trajetória, situado frente 

aos conflitos e contradições da ordem social. Há a real problematização dos efeitos 

de causas estruturais e conjunturais da Questão Social, havendo uma 

coextensividade dos estabelecimentos com o território, com intervenções que rejeitam 

as inclinações para a vigilância, apostando na politização e mobilização das 

populações em busca de soluções efetivas e, com sucesso, modificações materiais 

na realidade. Argumentamos em seguida que os trabalhadores sociais podem 

responder mais a um ou outro desses Paradigmas e que a Análise de Implicação pode 

ser uma ferramenta fundamental para se reposicionar frente aos desafios do 

atendimento socioeducativo e do trabalho social, reconhecendo e problematizando 

práticas normalizadoras e tutelares, interrogando modos hegemônicos, localizando as 

brechas e atuando de modo singularizado. 

Problematizamos a sobrevivência do que reconhecemos como uma gestão do 

ócio no atendimento socioeducativo a crianças e adolescentes, no qual diversas 

atividades, comumente genéricas e de execução amadora, são oferecidas como 

estratégia de vinculação e ocupação do tempo, secundárias ao objetivo de mantê-los 

em uma rotina pedagógica e Disciplinar. Apontamos também a aposta em cursos 

pseudoprofinalizantes e na estratégia da empregabilidade como instrumento 

privilegiado de proteção a jovens pobres. Discutimos o perigo das ações em políticas 

públicas estarem desqualificando as famílias pobres, naturalizando e reforçando a 

produção de infâncias desiguais – o jovem pobre educado para ser obediente e 

trabalhar precocemente em funções desqualificadas, o jovem abastado educado para 

se especializar e exercer funções de mando (NASCIMENTO; SCHEINVAR, 2005; 

BENELLI, 2014a). Introduzimos então a noção de Assistencialização das Políticas 

Sociais para referir à circunscrição das discussões e das políticas de Proteção Social 

ao campo das políticas assistenciais minimalistas, pedagogizantes e de poucas 

perspectivas emancipatórias, ao gosto dos interesses neoliberais (MOTA, 1995; 

RODRIGUES, 2007). Apresentamos um detalhamento das noções de Contrato e 

Tutela (DONZELOT, 1980; CASTEL, 1978), nas quais o acordo de troca operada pela 

tutela estabelece uma relação assimétrica, que desqualifica, infantiliza e efetua uma 
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despossessão da autonomia daquele que a ela está submetido. Discutimos algumas 

manifestações da desqualificação tutelar atuante nas ofertas socioassistenciais e em 

seguida elaboramos um quadro didático, distinguindo as diferentes configurações nas 

quais uma família se inscreve na ordem do contrato, com a preservação da autonomia 

nas decisões sobre sua prole, o campo da tutela, onde a autonomia é parcialmente 

sequestrada e regulada pelo complexo tutelar, e o campo da punição legal, que 

determina a supressão total da autonomia. Situamos as MSEMA na imbricação entre 

os últimos dois campos, utilizando recursos tanto de um quanto do outro.  

Discutimos, ainda, como decorrência das problematizações que envolvem a 

Tutela, as desqualificações da Intimidade e da Privacidade, operadas pela 

banalização das intervenções dos trabalhadores sociais. No campo da intimidade, 

refletimos como a dimensão do Exame está presente na prática da descritibilidade e 

do acúmulo de informações biográficas dos sujeitos atendidos – transformados em 

casos –, dados utilizados para eventualmente produzir burocracia, ou para exercer 

algum tipo de poder, como a concessão de benefícios. Esses dados muitas vezes são 

coletados esparsamente, em diferentes contextos e lugares, repassados de 

trabalhador para trabalhador, em uma rede que muito se aproxima da noção de 

Vigilância Hierárquica. Ao mesmo tempo, a história e o contexto individual são 

utilizados para estabelecer hipóteses que sustentem a dimensão existencial da 

vulnerabilidade atual, assim como para estabelecer os alvos relacionais das 

intervenções futuras, como se o contexto de expropriação do MPC, seus corolários e 

modelos de subjetivação não fossem reveladores o suficiente para compreender a 

maioria dos casos atendidos pela Assistência Social e pelo SINASE. Chamamos isso 

de uma dupla violência, pois, primeiro, a família privada de direitos é expropriada nas 

relações do MPC. Depois, vê-se obrigada a recorrer à assistência, o que implicará em 

um regime de contrapartidas, como participar em grupos obrigatórios, expor sua vida 

para desconhecidos e profissionais diversos, circular entre os diversos 

estabelecimentos públicos, compartilhar as decisões privadas, etc. Relacionado a 

ordem das tecnologias e teorias do trabalho social, bem como ao fenômeno da 

assistencialização das políticas sociais, problematizamos a despolitização e o 

esvaziamento do debate sobre políticas sociais universalistas como alternativa ao 

enfrentamento das expressões da Questão Social, naturalizando o modelo minimalista 

como estratégia de enfrentamento da desigualdade social. Discutimos também a 

banalização da Intervenção Domiciliar, instrumento cuja aplicação supõe decisões 
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técnicas baseadas em motivações arrazoadas, mas que comumente é utilizada 

indiscriminadamente, na medida em que a Tutela exerce uma desqualificação da 

privacidade dos atendidos, transformando a vida privada em um objeto de 

investigação, sendo a casa dos pobres um dos campos de experimento. Por fim, 

destacamos o binômio punição/proteção, situando as MSEMA em um extremo do 

complexo tutelar, na fronteira entre o Tutelar e a Punição Legal. 

Podemos, para finalizar, aglutinar algumas considerações mais assertivas e 

propor a seguir algumas provocações/problematizações, retomando a hipótese que 

guiou esse trabalho: o ideário socioeducativo no Brasil contemporâneo consiste em 

uma associação entre o repressivo-correcional e o pedagógico-assistencial, de modo 

que o fenômeno do conflito com a lei ainda é remediado com uma tecnologia 

Disciplinar direcionada ao adolescente e sua família, desenvolvido por uma classe de 

trabalhadores/educadores sociais (DONZELOT, 1980; BENELLI, 2014a) que aplicam 

seus saberes no acompanhamento socioeducativo, mediando parcas ofertas de 

acesso a cidadania e investindo na rotina e na identidade dos indivíduos, bem como 

na produção de espaços de sociabilidade, longe de poderem intervir efetivamente nas 

condições materiais de pobreza em que vive a maior parte da população que atendem 

(CASTEL, 1987). 

Duas certezas nos movem: ainda não encontramos modelo definitivo de 

Socioeducação, poderíamos inclusive supor que, no caso dos adolescentes em 

cumprimento de MSEs, a atual configuração nos aproxima mais do Código de 

Menores do que de um futuro modelo revolucionário que permitiria a esses 

adolescentes viverem uma vida digna – a pobreza estrutural e os assassinatos da 

juventude brasileira justificam nossa radicalidade (MELO; CANO, 2014, 2017; LIMA, 

2009; BAVIA, 2018; PIVETA, 2018; SILVA; OLIVEIRA, 2015; ABRINQ, 2017; 

LONDRINA, 2015). A segunda certeza, adquirida nos anos de trabalho e estudo sobre 

as MSEs, é de que a problemática não se resolve somente com abordagens 

terapêuticas ou pedagógicas. Na maioria das situações que atendemos, descobrimos 

vulnerabilidades que são direta ou indiretamente relacionadas com as expressões da 

Questão Social. Talvez esse seja exatamente o motivo pelo qual os saberes Psi estão 

inseridos nos sistemas de atendimento a adolescentes em conflito com a lei há 

décadas e ainda não foram suficientemente capazes de apresentar uma metodologia 
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eficiente para a resolução deste fenômeno88. Deixamos as certezas e passaremos às 

provocações/problematizações. 

Consideramos falsa a suposição de que a prática dos trabalhadores sociais 

tem à sua disposição saberes, técnicas e ferramentas que possam efetivamente sanar 

todas as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que a eles recorrem. Se assim fosse, 

estaríamos concordando com a acepção de que as famílias pobres se encontram em 

vulnerabilidade porque lhe faltam recursos internos, sabedoria de vida ou qualquer 

outra coisa que o valha, o que é da mesma ordem da culpabilização familiar e da 

atribuição de imoralidade, do estigma da incompetência e do desconhecimento 

(COSTA, 1999). Parece importante não assumir uma posição hierárquica, de 

suplência da autonomia alheia, de mestria ou entregar-se a vaidade de uma postura 

provedora. O trabalho Socioeducativo/Social coloca os profissionais diante de famílias 

e sujeitos diminuídos, sofridos, estigmatizados. Estabelecer uma relação 

verticalizada, de especialista que tem o saber e as habilidades de articular todos os 

recursos, sempre ali disponíveis e nunca acessados por aqueles sujeitos, tacitamente 

reitera uma culpabilização, a atribuição do fracasso, da inabilidade e da ignorância. O 

trabalhador social é um coadjuvante, cuja atuação pressupõe a grande 

responsabilidade de calcular os efeitos éticos e políticos de suas ações (BENELLI, 

2014a, 2014b, 2017), consciente do poder a ele concedido pela natureza dos lugares 

estabelecidos pela relação de intervenção. Cabe, portanto, não desqualificar, 

infantilizar ou reduzir a objeto aqueles sujeitos a quem se oferece a atenção. É 

necessário um constante reposicionamento e análise de implicação, identificar as 

práticas Disciplinares, contorná-las, buscar as brechas e singularizar o atendimento 

Socioeducativo.  

Tão dedicados que somos ao trabalho social, geralmente tomado como 

campo de militância, às vezes de vocação, a crítica aos modelos hegemônicos 

parecem contradizer aquilo que se faz cotidianamente. Nas pesquisas realizadas 

pelos trabalhadores sociais, observamos a tendência a estabelecer uma rede de 

reciprocidade e cumplicidade entre pares, focadas na retórica do aprimoramento mais 

do que a repensar as práticas. É, talvez, no que diferem os trabalhos efetuados pelos 

pesquisadores das Ciências Sociais, por exemplo, que discutem a Socioeducação 

88 Não podemos afirmar que assim seja em outras partes do mundo, mas bem sabemos da 
realidade brasileira e dos impasses que enfrentamos em nosso país. 
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com uma distância que os autoriza a liberdade de apontar seus limites e interrogar 

aspectos hegemônicos.  

No momento atual, emergem mais questões do que respostas, existindo 

poucos vislumbres de soluções efetivas e plenamente realizáveis que pudessem 

reorientar o trabalho Socioeducativo e produzir rupturas – possivelmente 

revolucionárias – que redundassem em um cuidado efetivo, criativo, singularizante e 

que inscrevesse concretamente os adolescentes atendidos no pleno enlevo da 

cidadania, não limitado à gestão e a administração da pobreza, baseadas em 

concessões táticas ofertada por um Estado lapidado pelos interesses de uma elite 

compromissada apenas com o MPC. Ou, antes, que tomassem corpo as estratégias 

de prevenção que antecedessem o ato infracional – essas previstas no ECA como 

Direitos Fundamentais e lastreados pela Constituição Federal (BRASIL, 1988, 1990) 

– o que depende muito mais de reformas macropolíticas e socioeconômicas do que 

das tecnologias pedagógicas, tutelares ou disciplinares. 

Por enquanto, mesmo que isso não aplaque as angústias do trabalhador 

socioeducativo mais crítico, nos parece importante interrogar práticas enraizadas, 

confrontar paradigmas e questionar modelos estratificados, utilizando para isso 

consistentes ferramentas teóricas e uma coerente análise crítica. Ainda que o atual 

limite possa consistir em atuar pelas brechas, localizando e contestando as 

estratégias disciplinares, as intervenções serializadas, as soluções ortopédicas e as 

ofertas assistencializadas, o simples questionamento de uma verdade dogmática no 

cotidiano de um estabelecimento institucional pode configurar uma contribuição para 

a emergência de novos saberes e de novos sentidos nas práticas daquele contexto 

(GALIEGO; COSTA-ROSA, 2018). 
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