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ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO: novos desafios na defesa dos  direitos de 

adolescentes em conflito com a lei 
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RESUMO 
  
A efetivação do sistema de garantia de direitos da criança e do 
adolescente é um dos grandes desafios para a política de 
voltada ao adolescente em conflito com a lei. A comunicação 
em tela apresenta um estudo preliminar sobre alguns dos 
tensionamentos entre as entidades que formam o sistema e 
busca analisar as questões que envolvem a efetivação da 
socioeducação diante do cenário contemporâneo.  
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Direitos. 
  
ABSTRACT 
 
The effectuation of children and adolescents’ rights assurance 
system is a great challenge for adolescents in conflict with the 
law policy. The communication presents a preliminary study of 
some of the tensions between the entities that make up the 
system and seeks to analyze the issues surrounding the 
effectiveness of socioeducation on the contemporary scene. 
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I - INTRODUÇÃO 

  

A comunicação que segue tem como objetivo apresentar um breve debate a respeito 

do atendimento socioeducativo no Brasil. A formação do denominado sistema de garantia de 

direitos da criança e do adolescente2, fruto das conquistas democráticas, é um exemplo dos 

avanços promovidos a partir da valorização da democracia na realidade brasileira. A 

estrutura, constituída a partir das referências protetivas do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990), é formada por entidades estatais e outras oriundas da sociedade civil, e 

opera nas instâncias de promoção, controle social e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. Seu funcionamento requer um trabalho articulado entre as instituições e os 

profissionais que nelas atuam. A proposta deveria se concretizar nas políticas sociais, mas 

também na apuração das violações de direitos e na participação dos movimentos sociais 

nas instâncias decisórias das políticas públicas.   

As relações entre as entidades do sistema de garantia de direitos da criança e do 

adolescente (SGD) nas ações relacionadas aos adolescentes em conflito com a lei fazem 

parte das questões abordadas nesta comunicação. Para além dos enfrentamentos entre os 

poderes constituídos, a proposta de investigação é analisar as consequências que tais 

relações trazem para a aplicação das medidas socioeducativas, na efetivação do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), para os adolescentes e para os 

trabalhadores da socioeducação.  

 

II - PODERES E DIREITOS NO SISTEMA DE JUSTIÇA  

 

A construção de direitos pode ser caracterizada pelas disputas entre as classes, 

mediadas pelo Estado, que tende a favorecer aos segmentos hegemônicos, inclusive nas 

ações de proteção social, no sentido de garantir uma direção e consenso ideológico.  No 

Brasil, esta trajetória tem como peculiaridade a incorporação de demandas dos segmentos 

populares, obtidas a partir de ações coercitivas, autoritárias e clientelistas significativas para 

a definição da participação política no país (DURIGHETTO, 2007).  

O fortalecimento da participação social, enaltecida após 1988, propiciou o 

alargamento da esfera pública, com a inclusão de novas temáticas na agenda pública. A 

expansão da participação dos movimentos sociais se acentua no período mencionado, com 

                                                           
2 Definido pelo Conselho Nacional do Direitos da Criança e do Adolescente através da Resolução 
nº113 de 2006. 
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a introdução de instâncias paritárias e deliberativas sobre as políticas sociais. A instituição 

destes dispositivos, alguns deles  apenas na letra da lei, foi fruto das conquistas populares e 

imprimiu uma perspectiva de universalidade aos direitos fundamentais.  

A participação social tornou-se um elemento propiciador para a efetivação de uma 

nova dimensão da democracia na realidade brasileira, inaugurando outros níveis de 

inserção dos trabalhadores na gestão pública.  Com a expansão dos canais de interlocução 

entre os movimentos populares e a administração pública, outros níveis de complexidade 

emergem nas instituições.  Contudo, a lógica de ampliação de direitos não foi capaz de 

atingir a essência da desigualdade na distribuição da riqueza socialmente produzida, 

elemento característico de uma sociedade definida por relações de exploração e valorização 

do capital.   

Com  vistas a atender ao processo de reestruturação do capital, a partir dos anos 

Noventa, ficou cada vez mais explícito o comprometimento do Estado  com os interesses 

hegemônicos.  Sua interferência na esfera pública se materializou também a partir da 

modificação dos patamares de regulação sobre os quais se apoia a intervenção do Estado e 

com a previsão de sua eliminação em várias áreas (IAMAMOTO, 2010; MONTANO, 2010).  

Mesmo com as perdas sociais decorrentes dos ajustes neoliberais e do fortalecimento do 

terceiro setor como uma referência da sociedade civil na esfera pública, a participação 

popular tem se manifestado através das pressões dos movimentos sociais diante da gestão 

das políticas sociais.  

É nesta conjuntura que o questionamento sobre a perda de direitos sociais toma 

força e os conflitos sociais assumem uma condição de conflitos jurídicos (SILVA, 2001). A 

interferência fundamentada na lógica dos direitos dos cidadãos definidos em lei nem sempre 

atende aos direitos de todos.  O significado da Justiça numa sociedade de classes é 

atravessado pela formação de códigos, normas, valores e princípios que favorecem as 

relações de propriedade e servem para dar coerência formal às desigualdades de interesses 

privados e conflitos sociais (IAMAMOTO, 2010). Assim, vale pensar que as disputas no 

campo da justiça não atendem necessariamente aos segmentos da população que mais 

carecem dela, posto que a justiça também se torna uma mercadoria, passível de obtenção 

no mercado, de acordo com o potencial econômico dos envolvidos.  

No conjunto de mudanças na realidade brasileira, a judicialização dos direitos é um 

fenômeno que se faz presente e permite o reconhecimento do sistema de justiça como uma 

esfera de resolução importante de questões antes restritas ao Poder Executivo.  Em outra 

medida, propicia a análise sobre a interferência do Judiciário como uma exacerbação de 

suas atribuições e uma intervenção descabida na regulação da vida privada e dos 

processos de trabalho nos quais não tem participação direta.  
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O Judiciário tem como atribuição decidir e atuar com base na interpretação e 

aplicação da legislação diante das situações apresentadas à justiça, sempre articulado a 

outros organismos que com ele compõem a estrutura. Sem dúvida, os princípios 

constitucionais de 1988 contribuíram para o deslocamento da proteção dos direitos 

individuais em direção à valorização dos direitos sociais. A dinâmica em questão, 

combinada ao aumento de suas áreas de interesse, favoreceu o crescimento do poder 

político do órgão.  

Também é possível identificar o fortalecimento do Ministério Público e as 

modificações requeridas à Defensoria Pública em face dos desafios constitucionais. A 

defesa dos interesses individuais, coletivos e difusos3 ampliou os horizontes de atuação das 

promotorias, que no desempenho de suas funções consolidam a garantia de direitos 

fundamentais para a sociedade em geral.  

Com relação à Defensoria, as alterações constitucionais encaminharam para o órgão 

outras atribuições, que lhe foram demandadas no contexto democrático. A população, sem 

condições de arcar com o pagamento de advogados privados, passou a usufruir da 

orientação e defesa jurídica como via de acesso à justiça.  Diferente dos caminhos de 

prestígio social percorridos pelo Ministério Público, a implantação da Defensoria Pública 

sofreu inúmeras resistências nos estados. Ainda que pesem as dificuldades orçamentárias 

que impactam sobre a qualidade do atendimento ofertado, outras questões graves propiciam 

a fragilidade da defesa jurídica oferecida à população, como a introdução tardia do órgão em 

alguns estados brasileiros.  A título de exemplificação é possível citar a regularização tardia 

do órgão nos estados de Goiás (2013) e do Amapá (2014).  

Nesta relação ainda se fazem presentes os centros de defesa dos direitos humanos, 

que permanecem como estruturas relevantes nas áreas de formação voltadas para os 

movimentos sociais, para a denúncia e defesa de direitos da população. 

É a consolidação de uma estrutura de proteção jurídica e social construída no campo 

dos direitos humanos, colocada como referência para a defesa da democracia, ante um 

Estado que diminuiu seu potencial regulador diante dos ajustes sociais de corte neoliberal. 

O conjunto de expressões da desigualdade social presentes na contemporaneidade 

produziu respostas da gestão pública de caráter compensatório, que circulam entre a 

focalização de políticas sociais em função da renda e o desenvolvimento de novas 

estratégias coercitivas que se refletem no fortalecimento de uma lógica penal.  

                                                           
3Os direitos individuais são os que estão vinculados às pessoas pelas leis e contratos, os difusos são 
transindividuais e indivisíveis.  Seus titulares são pessoas indeterminadas, porém ligadas em função das 
circunstâncias de um fato.  Os interesses coletivos também são indivisíveis, mas determinados (um grupo, 
categoria ou classe de pessoas) por uma relação jurídica (SIMÕES, 2007).   
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Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2014), o Brasil possui a terceira 

maior população carcerária do mundo.  Dados daquele ano revelam que os presos, 

incluindo aqueles que estão em prisão domiciliar, formam um grupo de 711.463 pessoas. 

Ainda em relação aos números do encarceramento no Brasil, de acordo com o 

Conselho Nacional do Ministério Público (2013), no ano de 1996 o número de adolescentes 

e jovens em privação ou restrição de liberdade era de 4.215, contra os 20.081 internos 

identificados em 2013 em todo o Brasil4.  Dos registros efetuados, 18.378 adolescentes e 

jovens cumpriam medida socioeducativa de internação (provisória, definitiva e internação-

sanção), enquanto 1.703 estavam no regime da semiliberdade (medida que possibilita a 

realização de atividades fora da instituição). 

O gigantismo da população carcerária e o aumento do número de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa podem exemplificar as estratégias de criminalização 

dos mais pobres diante da ausência de ações mais efetivas no campo das políticas públicas. 

O perfil dos adolescentes encaminhados à privação de liberdade continua a ser 

marcado pela pobreza. São jovens oriundos das periferias das cidades e 

predominantemente de ascendência negra. Neste sentido, formam um grupamento 

extremamente vulnerável aos abusos da lei e à morte, conforme já foi demonstrado em 

pesquisas recentes sobre o Brasil, em que os jovens negros são o alvo preferencial dos 

homicídios (WAISELFISZ, 2012). 

As ações de defesa de direitos da infância e adolescência ampliaram seu lastro de 

ação no momento em que a direção política adotada propiciou a construção do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990) na efetivação da proteção integral. Posteriormente, os 

altos índices de violação de direitos e de reincidência na privação de liberdade demandaram 

novos esforços coletivos às entidades vinculadas ao SGD. Contudo, as ações de proteção 

que circulam na esfera pública não têm sido suficientemente robustas para impedir os 

avanços do pensamento conservador, materializados, entre outras, nas propostas de 

redução da maioridade penal e de endurecimento na aplicação das medidas 

socioeducativas.  

 

 

III - SOCIOEDUCAÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS 

 

                                                           
4 Os resultados foram frutos das fiscalizações em 88,5% das unidades de internação e semiliberdade, o que 
aponta para números mais elevados se for considerada a totalidade das unidades de atendimento dessa 
natureza. 



 
 
 

6 
 

                  

 

O conjunto de instituições governamentais e da sociedade civil, que articuladas 

devem fortalecer os direitos de crianças e adolescentes, se coloca como uma estrutura  de 

representação e de representatividade passível de favorecer a garantia da proteção integral 

e contribuir para a universalização dos direitos.  A análise que se segue aponta algumas das 

fragilidades desta articulação, que atinge diferentemente às crianças e adolescentes 

encaminhados às medidas protetivas e aos adolescentes submetidos às medidas 

socioeducativas.   

 A produção de normatizações com vistas a regular o atendimento socioeducativo 

numa perspectiva de alteração dos serviços ofertados resultou no Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo5, e trouxe importantes modificações na execução desta política, 

que implicou na participação dos diversos sujeitos do SGD. As adequações arquitetônicas 

dos equipamentos regionais e locais destinados ao cumprimento das ações foram iniciadas 

com investimento da União, com inúmeras disparidades de interpretação da normativa. 

Coube aos estados e municípios realizar variações nas rotinas e nos formatos do 

acompanhamento socioeducativo com a introdução do Plano Individual de Atendimento 

(PIA), a ampliação da participação das famílias e o investimento, mesmo que frágil, em 

atividades profissionalizantes e educativas para os internos.  Não é possível desconsiderar a 

passagem para os municípios das ações de meio aberto, através da Política de Assistência 

Social, que se traduziram em novas disputas por recursos públicos com vistas ao 

cumprimento dos planos socioeducativos elaborados para atender à realidade local. 

As alterações apresentadas proporcionaram outros níveis de enfrentamento político 

entre as instituições implicadas no SGD. Medidas para regulamentar a visita íntima de 

adolescentes, o respeito à orientação sexual e à identidade social são temas polêmicos em 

diversos estados do país.  

As denúncias sobre violações de direitos ainda emergem nos documentos nacionais 

e internacionais vinculados aos direitos humanos (BRASIL, 2011). Todavia, é inegável que 

no fluxo da defesa de direitos as argumentações se perdem numa estrutura burocrática, que 

exige o cumprimento excessivo de regras e acaba por apagar as marcas que o tempo da 

justiça requer para se fazer presente (ADORNO e PAZINATO, 2007).  

As fiscalizações frequentes por parte do Ministério Público nas unidades, a 

obrigatoriedade nas pactuações, que se realizam com a gestão do sistema socioeducativo, 

e as ações civis públicas podem ser mecanismos direcionados à efetivação da proteção 

                                                           
5 O SINASE inicialmente se constitui como uma resolução do CONANDA de 2006.  Somente em 2012 
o sistema ganha força de lei. 
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integral e à melhoria do atendimento ofertado pelo Poder Executivo. Os direitos coletivos 

ainda precisam ser reafirmados, o que implica na produção de respostas administrativas e 

técnicas por parte da comunidade socioeducativa diante do ECA e consequentemente do 

SINASE. 

  A Defensoria, por sua vez, busca através dos contatos regulares com os 

adolescentes um modo de concretizar o acompanhamento de processos judiciais. A 

estratégia também traz um diferencial nas relações institucionais, uma vez que favorece 

uma defesa técnica mais presente, com interlocuções mais consistentes com os usuários e 

suas famílias e a emergência de soluções jurídicas novas para o contexto socioeducativo.  

Os centros de defesa, na assunção de uma defesa técnica, funcionam como um 

mecanismo dos movimentos sociais para o enfrentamento das violações de direitos, capaz 

de potencializar a participação das famílias e dos movimentos populares, diante de 

possíveis ações discricionárias por parte do Judiciário e do Executivo.  

Sem enumerar as atribuições de todo o conjunto, que inclui os conselhos tutelares, 

as diversas políticas sociais desenvolvidas pelo Poder Executivo e a mídia, entre outros, são 

evidentes as distinções de responsabilidades entre as instituições mencionadas. Esta 

articulação tem   fronteiras bem marcadas, que permitem reconhecimentos distintos sobre 

os direitos. Todavia, tal processo ainda não aponta para uma complementaridade de 

saberes e de intervenções em torno de um projeto comum (VERAS, 2012). As assimetrias 

entre as diversas instituições que estão presentes no sistema socioeducativo parecem estar 

relacionadas às ligações hierarquizadas que se mantêm rígidas, apesar dos avanços na 

política conquistados no pós-ECA. Tal hierarquização entre os poderes interfere na 

articulação entre instâncias governamentais e não governamentais e as afasta da lógica 

democrática propagada cuja referência é a proteção integral. 

 

IV -  OS NOVOS DESAFIOS PARA A COMUNIDADE SOCIOEDUCATIVA  

 

A implantação do SINASE exige a contribuição ativa dos profissionais que atuam no 

atendimento socioeducativo, sem desconsiderar as atribuições de cada área do saber.  

Diante das exigências legais, as proposituras técnicas passaram a ser definidas com base 

em planos de trabalho obrigatórios, que demandam articulações com políticas sociais 

básicas e especiais desenvolvidas nos territórios. Contudo, sua realização se dá no 

tensionamento entre os direitos e a punição e não se desvencilha da produção social e 

histórica a respeito da privação de liberdade como principal alternativa para lidar com a 

ruptura do ordenamento burguês.  
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A comunidade socioeducativa é formada por uma diversidade de profissionais, pelos 

adolescentes e suas famílias. Dentre os trabalhadores, dois grandes grupos se destacam: 

os agentes socioeducadores e a equipe multiprofissional. Os agentes têm como principal 

atribuição a realização de ações de socioeducação combinadas com outras de segurança.  

Já a equipe multiprofissional é constituída por trabalhadores de nível superior, responsáveis 

pelo acompanhamento técnico da medida socioeducativa. Esses dois grupos tensionam 

entre si e na relação com o SGD diante do parâmetro da proteção integral. Os agentes 

socioeducadores, em função das práticas punitivas que faziam e, por vezes, fazem parte do 

repertório dessa atividade profissional, estão muito próximos das ações coercitivas e 

violentas para garantia da ordem (HERCULANO,2011; FILHO,2010). É um trabalho pouco 

sistematizado e, na maioria das vezes, reproduzido oralmente a partir dos funcionários mais 

antigos na atividade.  O cargo, que é de nível médio, não constitui uma profissão de 

prestígio social. A profissão é reconhecida, mas ainda não possui regulamentação6, e diante 

das atividades de custódia e de intervenção em situações de crise os agentes estão mais 

sujeitos a exercer e sofrer situações de violação de direitos.  

As equipes multiprofissionais são formadas por profissionais de nível superior em 

serviço social, psicologia, pedagogia, musicoterapia, nutrição, medicina e odontologia, entre 

outras áreas presentes no atendimento socioeducativo. Cabe aos técnicos a produção dos 

documentos que circulam no judiciário: os relatórios, pareceres e orientações técnicas que 

municiam a autoridade judiciária na decisão sobre a progressão, manutenção ou regressão 

das medidas socioeducativas aplicadas. 

 A atuação de uma determinada profissão é marcada pelo seu percurso social e 

histórico, pelas relações sociais que distinguem sua constituição e consolidação no mercado 

de trabalho, na adesão a referências teóricas, na produção de valores e conceitos e ainda 

nas representações sociais construídas que circulam na sociedade sobre suas ações. 

Assim, os contornos de uma profissão, expressa numa dada sociedade, se alteram e 

marcam gerações de trabalhadores, sendo definidos, de acordo com as conjunturas, 

projetos de sociedade, áreas de interesse, defesa de princípios, ou mesmo a rejeição a 

determinadas práticas sociais dominantes. Nesse debate, vale destacar também as 

influências formais e informais dos usuários com os quais o profissional desenvolve suas 

atribuições específicas e as possibilidades de cooperação e de articulação entre os outros 

profissionais inseridos numa mesma instituição.  Tal dinâmica não é impeditiva à 

concorrência de posições ideológicas contrárias, que podem transitar concomitantemente às 

formas predominantes dos sujeitos exercerem sua profissão. 

                                                           
6 A profissão de socioeducador é identificada no Cadastro Brasileiro de Ocupações, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, sob o Título/Código 5153-25. 
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As modificações decorrentes da reestruturação produtiva, materializadas numa 

lógica flexível de acumulação, trazem impactos objetivos e subjetivos para o mundo do 

trabalho. As precárias condições de trabalho, a privatização das políticas sociais e o 

rebaixamento dos salários no mercado de trabalho são elementos próprios da 

contemporaneidade. Outros rebatimentos da racionalidade neoliberal emergem no campo 

da política e nos movimentos sociais, compondo um quadro que favorece a despolitização e 

a adesão aos valores conservadores, com a valorização do cotidiano e do imediato.   

No atendimento socioeducativo não é diferente. Apesar das indicações normativas 

apontarem para a constituição de equipes através de concurso público, a estrutura ainda se 

mantém com profissionais de vínculos questionáveis com o terceiro setor, tanto nas ações 

socioeducativas essenciais quanto naquelas atividades de apoio. Tal situação se agudiza 

diante da fragilidade das estruturas arquitetônicas, da superlotação e da violação dos 

direitos elementares (Brasil, 2012).   

Nas referências legais, o que está em questão na política de atendimento é a 

responsabilização do adolescente pelos atos cometidos, que assume um caráter punitivo 

quando se trata de superar a aparência da realidade. Ações  efetivamente socioeducativas 

têm raízes no debate sobre a liberdade e os direitos nos marcos e para além do Capital. Ao 

que parece, diante da aplicação da medida socioeducativa, o envolvimento dos sujeitos 

implicados na defesa dos direitos colide com o significado da cidadania numa realidade 

democrática. Neste sentido, das diversas concepções sobre a democracia que circulam na 

interpretação da lei, as que predominam são aquelas que se restringem ao padrão liberal de 

direitos. As alternativas daqueles que infringem a lei para ser reconhecidos como cidadãos 

ficam sempre mais distantes daquelas que envolvem os demais sujeitos sociais.  

O exercício da fiscalização por parte das instituições que compõem o SGD é 

fundamental para modificar relações violadoras (em seus diversos aspectos) no sistema 

socioeducativo. Contudo, a intervenção desta estrutura no acompanhamento das medidas 

aplicadas também tem se materializado, principalmente no questionamento da idoneidade 

dos profissionais, na destituição de funcionários em virtude da condução do trabalho 

realizado, ou mesmo na definição, através de sentença judicial, de procedimentos técnicos, 

que desconsideram a autonomia que cada profissional tem para decidir como deve 

encaminhar seu trabalho. É a judicialização dos direitos manifesta na realidade. 

Em contrapartida, historicamente as reações por parte dos profissionais da 

socioeducação diante das denúncias de violação de direitos tendiam a ser despolitizadas, 

individualizadas e personalistas, considerando a correlação de forças local e possíveis 

articulações com os sujeitos mais próximos que representariam ou que teriam alguma 

interferência nos órgãos envolvidos (MOREIRA, 2011). Tais estratégias, ainda que 
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presentes, perdem fôlego paulatinamente. Grande  parte dos trabalhadores da 

socioeducação já reconheceu que as mesmas não contribuem para a superação de um 

padrão de trabalho que ainda predomina no sistema socioeducativo e assujeita tanto 

internos quanto profissionais, das mais diferentes áreas, à lógica punitiva.  Ao contrário, tal 

dinâmica reafirma a condição frágil do trabalhador diante de uma realidade adversa. 

As tensões diante da fragilidade do Estado no cumprimento dos direitos dos 

trabalhadores e da proteção integral, dialeticamente agregam os trabalhadores da 

socioeducação à luta. É recente, porém não menos importante, o processo de organização 

política que esses profissionais têm construído. A mobilização de grupos nos diversos 

estados no Brasil assumiu importância nas redes sociais7 e se amplia para a participação 

nos movimentos sociais, fóruns paritários e decisórios com vistas a garantir outros níveis de 

participação dos trabalhadores na gestão desta política. Se anteriormente as denúncias 

sobre as condições de trabalho e de permanência  de adolescentes em unidades de 

socioeducação ficavam a cargo das instituições, alternativas de pressão ao Estado são 

assumidas pelos trabalhadores, através dos sindicatos e das associações profissionais e de 

apoio aos internos e às famílias.  

 

 

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na aplicação das medidas socioeducativas é extremamente recente a incorporação 

de propostas coletivas que podem contribuir para a responsabilização do adolescente sem 

que os procedimentos elencados se limitem às práticas punitivas. As ações colegiadas, com 

respeito às famílias nos acompanhamentos propostos, ainda surgem em meio a equívocos 

teóricos e metodológicos que colidem com a argumentação democrática circulante nos 

textos pertinentes às políticas sociais. 

Considerando os aspectos mencionados, a melhoria na qualidade do atendimento 

socioeducativo não será fruto exclusivo da articulação entre as representantes das 

instituições que formam o SGD, pois a representação traz à tona também questionamentos 

sobre a legitimidade do representante, que carrega consigo seus próprios valores e 

interesses, frutos de sua história social.   

A aproximação do sistema socioeducativo com a proteção integral requer também a 

produção de crítica e superação de ideais conservadores por parte dos profissionais (nos 

                                                           
7 Ver “Movimento dos socioeducadores e socioeducadores”, com página criada no Facebook desde 
2013 e  cerca de 3.600 membros. 
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diversos níveis de atuação) que integram a comunidade socioeducativa. Assim, os 

encontros regulares, as reflexões em torno das propostas de atuação desenvolvidas, a 

participação nos fóruns deliberativos da política e as iniciativas pactuadas no campo da 

formação em direitos humanos formam um conjunto de estratégias que contribuem para o 

fortalecimento dos trabalhadores da socioeducação. 

 Nessas lutas emergem velhas e novas demandas de um trabalho que sai do campo 

do ofício para ser regulamentado e funcionar a partir de referências distintas daquelas 

historicamente utilizadas para disciplinamento de adolescentes em situação de privação de 

liberdade. Acrescenta-se ainda a importância da organização política como um mecanismo 

para construir relações mais democráticas no sistema socioeducativo, mesmo na ordem 

capitalista, sempre ressaltando que “a luta pela cidadania não aparece associada à criação 

de um novo projeto de classe contra hegemônico (DURIGHETTO, 2007)”. 
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