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“Do rio que tudo arrasta  
se diz que é violento. 
Mas ninguém diz violentas as 
margens que o comprimem”  
    Bertold Brecht 



CONTEXTO	  ATUAL:	  

ü  Violência	  que	  vai	  adquirindo	  contornos	  sempre	  
diversificados	  e	  envolvendo	  sempre	  mais	  
adolescentes	  e	  jovens	  

ü  Alastramento	  das	  drogas	  e	  as	  di8ceis	  perspec9vas	  na	  
oferta	  de	  tratamento	  e	  recuperação	  

ü  Incen9vo,	  reforço,	  banalização	  da	  violência	  pela	  mídia	  

ü  Escola	  sempre	  menos	  interessante	  e	  mais	  excludente	  

ü  Família:	  menor	  controle	  sobre	  os	  filhos	  e	  maior	  
dificuldade	  para	  estabelecer	  parâmetros	  e	  
referências.	  



DESAFIOS	  QUE	  EMANAM	  DA	  LEI	  12.594/12	  
	  

5.1	  –	  OBJETIVOS	  DAS	  MEDIDAS	  SOCIOEDUCATIVAS:	  

	  	  	  	  Art.	  1º.	  §	  2º	  
	  
Responsabilização	  

Integração	  social	  

Desaprovação	  da	  conduta	  

	  	  



DESAFIOS	  QUE	  EMANAM	  DA	  LEI	  12.594/12	  
5.1	  –	  OBJETIVOS	  DAS	  MEDIDAS	  SOCIOEDUCATIVAS:	  

Responsabilização	  

-‐	  Sa9sfação	  ao	  outro	  e	  à	  sociedade:	  o	  que/a	  quem	  devo	  	  

-‐	  Qualita9vo:	  sofrimento,	  a	  dor	  da	  ví9ma	  

-‐	  Transcende	  a	  pena;	  obje9va	  a	  “reparação”.	  Atenção	  para	  
com	  a	  ví9ma	  –	  responsabilidade	  a9va.	  	  	  Consciência	  das	  
consequências	  lesivas	  do	  ato	  infracional.	  

Ação	  da	  Jus+ça	  Restaura+va	  (círculos	  restaura9vos)	  
Efeito	  pedagógico	  do	  agir	  sobre	  o	  emocional	  

-‐	  Levar	  o	  adolescente	  a	  dispor	  de	  racionalidade,	  discriminar	  
o	  bem	  do	  mal,	  entrar	  em	  desequilíbrio	  ou	  dissonância:	  



DESAFIOS	  QUE	  EMANAM	  DA	  LEI	  12.594/12	  

	  

ADOLESCENTE:	  
sonho	  de	  liberdade	  
pessoal	  e	  social	  

REGRAS	  SOCIAIS	   REGRAS	  ILEGAIS	  

DISSONÂNCIAS	  



DESAFIOS	  QUE	  EMANAM	  DA	  LEI	  12.594/12	  

5.1	  –	  OBJETIVOS	  DAS	  MEDIDAS	  SOCIOEDUCATIVAS:	  
	  

Integração	  social	  

A	  par9r	  da	  garan9a	  dos	  direitos	  individuais	  e	  sociais	  

Cumprimento	  do	  PIA	  

Experimentar	  possibilidades	  e	  receber	  oportunidades:	  	  

	  estudo,	  cultura,	  lazer,	  profissionalização	  
	  (intersetorialidade)	  

	  respeito,	  dignidade,	  valorização,	  empoderamento	  



DESAFIOS	  QUE	  EMANAM	  DA	  LEI	  12.594/12	  

5.1	  –	  OBJETIVOS	  DAS	  MEDIDAS	  SOCIOEDUCATIVAS:	  

	  

Desaprovação	  da	  conduta	  

Contornos	  retribu9vos	  da	  pena,	  caráter	  puni9vo.	  

Efe9var	  as	  disposições	  da	  sentença:	  parâmetro	  máximo	  de	  
privação	  de	  liberdade,	  restrição	  de	  direitos	  

Perceber	  a	  desaprovação	  da	  conduta	  infracional	  con9da	  na	  
execução	  da	  medida:	  reelaborar	  seu	  passado.	  

	  	  



DESAFIOS	  QUE	  EMANAM	  DA	  LEI	  12.594/12	  

5.1	  –	  OBJETIVOS	  DAS	  MEDIDAS	  SOCIOEDUCATIVAS:	  
	  

Desaprovação	  da	  conduta	  

Meio	  Fechado:	  restrição	  de	  liberdade;	  afastamento	  do	  
meio	  social;	  ro9na	  de	  ações	  educa9vas;	  agentes	  de	  
segurança;	  muros,	  cadeados,	  jogos	  de	  poder,	  cultura	  
ins9tucional.	  

	  Meio	  Aberto:	  ação	  socioeduca9va	  ampla	  e	  em	  sociedade	  
com	  desafios	  maiores;	  agentes	  de	  educação	  ou	  orientado-‐
res	  sociais	  (escola,	  profissionalização,	  esporte,	  lazer,	  
cultura,	  família,	  comunidade).	  Desafio	  é	  comprometer	  o	  
adolescente.	  



DESAFIOS	  QUE	  EMANAM	  DA	  LEI	  12.594/12	  

5.2	  –	  PLANOS	  DE	  ATENDIMENTO	  SOCIOEDUCATIVO:	  

Plano	  Decenal	  
Estados,	  DF	  e	  Municípios	  com	  base	  no	  Plano	  Nacional	  em	  
até	  360	  dias	  

Elementos:	  
Diagnós9co	  da	  situação	  do	  Sinase;	  	  
Diretrizes	  
Obje9vos	  
Metas	  
Prioridades	  
Formas	  de	  Financiamento	  
Gestão	  



DESAFIOS	  QUE	  EMANAM	  DA	  LEI	  12.594/12	  

5.2	  –	  PLANOS	  DE	  ATENDIMENTO	  SOCIOEDUCATIVO:	  

“não	  será	  permi+do	  oferecer	  atendimento	  socioeduca+vo	  
sem	  que	  antes	  a	  ins+tuição	  defina	  seu	  quadro	  de	  pessoal,	  
sua	  estrutura	  de	  recursos	  humanos,	  a	  distribuição	  de	  
funções	  e,	  principalmente,	  “as	  linhas	  gerais	  dos	  métodos	  e	  
técnicas	  pedagógicas”	  (Art.10-‐I)	  que	  inspiram	  suas	  
prá+cas.	  Não	  será	  mais	  tolerável	  pôr-‐se	  diante	  de	  um	  
adolescente	  em	  um	  serviço	  de	  atendimento	  sem	  que	  se	  
tenha	  clareza	  do	  que	  se	  espera	  do	  trabalho,	  aonde	  se	  quer	  
chegar,	  até	  onde	  se	  pode	  ir	  e	  quais	  instrumentos	  serão	  
u+lizados	  para	  tanto.	  Exige-‐se,	  portanto,	  que	  exista	  um	  
plano	  de	  desenvolvimento	  ins;tucional	  (art.	  23,	  inciso	  I)”	  



DESAFIOS	  QUE	  EMANAM	  DA	  LEI	  12.594/12	  

5.2	  –	  PLANOS	  DE	  ATENDIMENTO	  SOCIOEDUCATIVO:	  

	  	  

IMPORTANTE:	  	  	  

Prever	  ações	  de	  ar9culação	  nas	  áreas	  de	  Educação,	  Saúde,	  
Assistência	  Social,	  Cultura,	  Lazer...	  	  

	  Em	  conformidade	  com	  o	  ECA.	  

LegislaOvo	  acompanha	  a	  execução	  dos	  Planos	  



DESAFIOS	  QUE	  EMANAM	  DA	  LEI	  12.594/12	  

5.3	  –	  PLANO	  INDIVIDUAL	  DE	  ATENDIMENTO	  (PIA)	  ?:	  

PIA	  	  	  x	  	  PODER	  JUDICIÁRIO:	  	  
-‐  Homologação	  pela	  autoridade	  judiciária	  (art.	  41):	  

legi9mação	  e	  avaliação;	  complementação	  e	  
impugnação;	  ...	  No	  prazo!	  

-‐  Competência	  técnica	  e	  rigor	  na	  elaboração.	  	  

IMPORTANTE:	  mais	  do	  que	  assegurar	  o	  prazo,	  assegurar	  a	  
forma:	  par9cipação	  adolescente	  e	  família,	  educadores;	  	  

-‐  Cuidar	  para	  não	  engessar	  ou	  burocra9zar;	  	  
-‐  Lembrar	  as	  deficiências	  dos	  programas	  e	  serviços.	  
-‐  Desencadear	  processos	  de	  ar9culação	  e	  responsabiliza-‐

ção	  do	  sistema.	  



DESAFIOS	  QUE	  EMANAM	  DA	  LEI	  12.594/12	  

5.3	  –	  PLANO	  INDIVIDUAL	  DE	  ATENDIMENTO	  (PIA):	  

PIA	  	  	  x	  	  	  Projeto	  de	  vida	  do	  adolescente	  	  

-‐  Antes,	  durante	  e	  o	  depois	  na	  história	  pessoal:	  olhar	  o	  
sujeito	  do	  processo	  educa9vo	  mais	  do	  que	  sua	  história	  
infracional;	  	  

-‐  Não	  é	  um	  relatório	  burocrá9co,	  mas	  mapa	  de	  situação,	  
um	  estudo	  de	  caso	  com	  plano	  de	  atendimento;	  com	  
estratégias	  de	  escuta,	  cuidado	  e	  educação	  específicas...	  	  

-‐  Valorizando	  as	  potencialidades	  do	  adolescente	  mais	  do	  
que	  as	  carências;	  



DESAFIOS	  QUE	  EMANAM	  DA	  LEI	  12.594/12	  

5.3	  –	  PLANO	  INDIVIDUAL	  DE	  ATENDIMENTO	  (PIA):	  

PIA	  	  	  x	  	  	  Projeto	  Pedagógico	  InsOtucional	  

-‐  PIA	  inserido	  no	  contexto	  de	  uma	  comunidade	  
educa9va,	  de	  gestão	  democrá9ca	  e	  par9cipa9va	  
(Sinase	  2006	  p.	  47);	  

-‐  Dando	  cumprimento	  aos	  obje9vos	  da	  lei	  (art.	  1º.	  §	  2º.)	  
(Quadro	  de	  pessoal,	  estrutura	  de	  recursos	  humanos,	  
funções,	  métodos	  e	  técnicas	  pedagógicas;	  regime	  
disciplinar	  da	  unidade...	  	  

-‐  Tudo	  inscrito	  no	  Conselho	  de	  Direitos	  –	  Plano	  de	  
Desenvolvimento	  Ins9tucional	  Art.	  23,	  I)	  



DESAFIOS	  QUE	  EMANAM	  DA	  LEI	  12.594/12	  
5.3	  –	  PLANO	  INDIVIDUAL	  DE	  ATENDIMENTO	  (PIA):	  

PIA	  e	  Construção	  comparOlhada	  
-‐  Construído	  com	  par9cipação	  do	  adolescente	  e	  

familiares	  (mais	  eficaz	  porque	  poderá	  ter	  mais	  sen9do	  
para	  o	  jovem);	  	  

-‐  Assegurar	  com	  o	  adolescente	  e	  família	  sua	  
par9cipação;	  	  

	  	  

PIA	  e	  Intersetorialidade	  
-‐  Só	  é	  possível	  executar	  o	  PIA	  com	  o	  envolvimento	  das	  

Polí9cas	  Públicas.	  O	  PIA	  refle9rá	  a	  debilidade	  do	  
sistema	  e	  das	  polí9cas	  públicas.	  	  

-‐  Assegurar	  a	  centralidade	  do	  adolescente	  



DESAFIOS	  QUE	  EMANAM	  DA	  LEI	  12.594/12	  
5.3	  –	  PLANO	  INDIVIDUAL	  DE	  ATENDIMENTO	  (PIA):	  

PIA	  	  x	  	  Plano	  personalizado	  
-‐	  	  “instrumento	  de	  previsão,	  registro	  e	  gestão	  das	  
a+vidades	  a	  serem	  desenvolvidas	  com	  o	  adolescente”	  Art.	  52	  

-‐	  No	  mínimo: 	  	  
I	  -‐	  os	  resultados	  da	  avaliação	  interdisciplinar;	  
II	  -‐	  os	  obje9vos	  declarados	  pelo	  adolescente;	  
III	  -‐	  a	  previsão	  de	  suas	  a9vidades	  de	  integração	  social	  e/ou	  
capacitação	  profissional;	  
IV	  -‐	  a9vidades	  de	  integração	  e	  apoio	  à	  família;	  
V	  -‐	  formas	  de	  par9cipação	  da	  família	  para	  efe9vo	  
cumprimento	  do	  plano	  individual;	  	  
VI	  -‐	  as	  medidas	  específicas	  de	  atenção	  à	  sua	  saúde.	  



DESAFIOS	  QUE	  EMANAM	  DA	  LEI	  12.594/12	  
5.3	  –	  PLANO	  INDIVIDUAL	  DE	  ATENDIMENTO	  (PIA):	  
PIA	  	  x	  	  Plano	  personalizado	  
-‐	  Por	  acento	  nas	  suas	  necessidades	  pedagógicas:	  
“um	  elenco	  posi;vo	  de	  temas	  de	  ação	  educa;va	  com	  
adolescentes”	  (COSTA,	  2007,	  p.56)	  como	  a	  discussão	  sobre	  os	  
direitos	  e	  deveres,	  a	  iden;dade,	  a	  autoes;ma,	  o	  projeto	  de	  
vida,	  a	  trabalhabilidade,	  a	  cidadania,	  etc.	  (...)	  temas	  que	  vão	  
ao	  encontro	  do	  jovem	  que	  queremos	  formar,	  porque	  sinalizam	  
indicadores	  que	  podem	  contribuir	  para	  o	  seu	  crescimento	  nos	  
âmbitos	  da	  autonomia	  (ter	  bons	  critérios	  para	  avaliar	  e	  decidir),	  
da	  solidariedade	  (ter	  uma	  inclinação	  sadia	  para	  se	  envolver	  de	  
maneira	  desinteressada	  na	  resolução	  de	  questões	  que	  dizem	  
respeito	  ao	  bem	  comum),	  da	  competência	  (ter	  capacidade	  para	  
ingressar,	  permanecer	  e	  crescer	  no	  mundo	  do	  trabalho)...”	  



“É NECESSÁRIA A ALDEIA INTEIRA 
PARA EDUCAR UMA CRIANÇA” 

    (Provérbio Africano) 



NAI	  –	  Núcleo	  de	  Atendimento	  Integrado	  

Pressupostos	  legais:	  

Dá	  cumprimento	  ao	  Ar9go	  88,inciso	  V	  do	  ECA	  

Resolução	  119/2006	  do	  CONANDA,	  cap.	  3,	  item	  7:	  	  	  
celeridade	  e	  atenção	  centrada	  no	  adolescente;	  

Lei	  12.594	  (19/04/2012):	  
Responsabiliza	  o	  Estado:	  
Art.	  4º.,	  VII	  -‐	  garan+r	  o	  pleno	  funcionamento	  do	  plantão	  
interins+tucional,	  nos	  termos	  previstos	  no	  inciso	  V	  do	  art.	  
88	  da	  Lei	  no	  8.069,	  de	  13	  de	  julho	  de	  1990	  (ECA)	  

Art.	  5º,	  inciso	  VI,	  corresponsabiliza	  os	  municípios	  para	  
cofinanciar	  	  programas	  voltados	  para	  o	  atendimento	  inicial	  

	  	  



NAI	  –	  Núcleo	  de	  Atendimento	  Integrado	  

RELEVÂNCIA	  DO	  PROGRAMA	  
	  

Se	  muitos	  são	  os	  fatores	  que	  favorecem	  o	  
envolvimento	  do	  adolescente	  com	  o	  ato	  infracional,	  
somente	  uma	  ação	  arOculada	  e	  integrada,	  entre	  
diferentes	  órgãos	  e	  serviços,	  pode	  oferecer	  uma	  
resposta	  capaz	  de	  garan9r	  eficiência	  e	  eficácia	  no	  
enfrentamento	  à	  violência	  juvenil.	  	  



NAI	  –	  Núcleo	  de	  Atendimento	  Integrado	  

ARTICULAÇÃO	  E	  INTEGRAÇÃO	  
	  

	  Prevê	  a	  integração	  do	  Poder	  Judiciário,	  Ministério	  
Público,	  Segurança	  Pública	  com	  Assistência	  Social,	  Saúde,	  
Educação,	  Conselhos,	  as	  forças	  vivas	  da	  sociedade	  civil,	  
para	  uma	  ação	  ar9culada	  e	  integrada	  que	  qualifique	  a	  
execução	  das	  medidas	  socioeduca9vas	  



ARTICULAÇÃO 
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E 

SEGURANÇA 

DEFENSORIA 

JUDICIÁRIO 
SOCIOEDU-

CATIVO 

MINISTÉRIO 
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Ass. Social 

Educa
ção 

AÇÃO INTEGRADA 



GERÊNCIA REG. DE EDUCAÇÃO 

²  Executar a med. matrícula e frequência obrigat. 

²  Identificar unidade... monitorar processos de 
matrícula e permanência do aluno na escola 

²  Manter dados no SIGPS (integração da informação) 

²  Relatórios de frequência e desenvolvimento 

²  Executar a L A no eixo da Educação 



GERÊNCIA DE DISTR. SANITÁRIO 

²  Executar a medida de proteção à saúde 

•  Serviços especializados, complementares, 
hospitalar 

•  Diretrizes do Protocolo Adolescente /SUS / MS 

²  Identificar Unid. para referenciar o adolescente 

²  Monitorar as ações assistenciais prestadas 

²  Enviar relatórios mensais e alimentar o SIGPS 



NAI	  –	  Núcleo	  de	  Atendimento	  Integrado	  

ARTICULAÇÃO	  E	  INTEGRAÇÃO	  

Ar9cula	  a	  Rede	  e	  assegura:	  
	  	  

v  Adolescente	  como	  centro	  do	  atendimento	  

v  Ação	  em	  rede:	  ar9culação	  e	  integração	  dos	  	  	  	   	  

	  	  parceiros	  e	  serviços	  

v  Agilidade	  no	  atendimento	  

v  Atenção	  a	  todos	  os	  casos	  indis9ntamente	  



NAI	  –	  Núcleo	  de	  Atendimento	  Integrado	  

VANTAGENS	  DA	  IMPLANTAÇÃO	  

Ø  Atendimento	  ágil	  e	  atenção	  mesmo	  aos	  pequenos	  
delitos	  dá	  às	  ações	  do	  NAI	  um	  caráter	  preven9vo:	  
menor	  possibilidade	  de	  maior	  envolvimento	  com	  o	  
crime.	  

Ø  Alcança	  melhores	  resultados	  por	  assis9r	  de	  forma	  
concomitante	  o	  adolescente	  em	  suas	  diferentes	  
necessidades	  e	  envolver	  também	  a	  família.	  

Ø  Aperfeiçoa	  o	  aproveitamento	  dos	  recursos	  econômicos,	  
materiais	  e	  humanos	  disponíveis	  no	  serviço	  público	  e	  
par9cular.	  



NAI	  –	  Núcleo	  de	  Atendimento	  Integrado	  

VANTAGENS	  DA	  IMPLANTAÇÃO	  
	  

Ø  Enfrenta	  com	  resultados	  o	  di8cil	  problema	  da	  violência	  
que	  aflige	  Estados	  e	  Municípios,	  sem	  gerar	  custos	  
adicionais,	  mas	  aproveitando	  os	  profissionais	  que	  já	  
integram	  a	  rede.	  

	  	  
Ø  O	  Programa	  NAI	  como	  movimento	  propulsor	  para	  

outras	  ações	  do	  SINASE	  ainda	  não	  implementadas	  
(Comitê	  Intersetorial,	  Colegiado	  Interins9tucional,	  qualificação	  dos	  
Programas	  de	  Meio	  Aberto	  e	  Meio	  Fechado)	  



FLUXOGRAMA DO  
FUNCIONAMENTO DO NAI 
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