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RESUMO 

 

O presente Trabalho se configura, numa pesquisa qualitativa com foco na experiência 
de Estágio Curricular obrigatório do Curso de Serviço Social no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS) na cidade de Vilhena (RO), mais 
especificamente no Programa Socioeducativo em meio aberto com o Projeto Oficina 
de Arte Complementar as Medidas Socioeducativas no período de Março a Julho de 
2018 e fevereiro a Julho de 2019. Apresentando as abordagens no uso da arte como 
forma de intervenção do profissional de Serviço Social. Utilizando como instrumento 
de estudo as variadas formas de Oficinas de artes aplicada.  Tendo como base de 
estudo, Direitos da Criança e do Adolescente, a salientar as questões dos 
Adolescentes e Jovens sendo eles cidadão de direitos, buscando através do processo 
de participação e conscientização e profissionalização instruindo-os a construção de 
novos destinos para a vivência em harmonia longe da violência. Após o apoio teórico, 
a partir dos direitos da criança e do adolescente no Brasil explanando as legislações 
vigentes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990, e também o 
Código de Ética do profissional de Serviço Social 
 possibilitou maior reconhecimento, despertando atitudes críticas e reflexivas, a se 
perceberem enquanto cidadãos. 
 

Palavras-chave: Medidas Socioeducativas. Adolescente em Conflito com a Lei. 
Oficina Complementar. Família. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This paper is configured in a qualitative research focusing on the experience of 
compulsory Curricular Internship of the Social Work Course at the Specialized 
Reference Center for Social Assistance (CREAS) in the city of Vilhena (RO), more 
specifically in the Open Socio-Educational Program with o Project Workshop on Art 
Complementing Socio-Educational Measures from March to July 2018 and February 
to July 2019. Introducing approaches to the use of art as a form of intervention by the 
Social Work professional. Using as a study tool the various forms of Applied Arts 
Workshops. Based on the study, Rights of the Child and Adolescent, to highlight the 
issues of Adolescents and Youth being citizens of rights, seeking through the process 
of participation and awareness and professionalization instructing them to build new 
destinations for living in harmony. far from violence. After the theoretical support, 
based on the rights of children and adolescents in Brazil explaining the current 
legislation, such as the Statute of the Child and Adolescent (ECA) of 1990, and also 
the Code of Ethics of the Social Work Professional, it allowed greater recognition, 
awakening critical and reflective attitudes, to perceive themselves as citizens. 
 

Keywords: Socio-educational measures. Teenager in Conflict with the Law. 
Complementary Workshop. Family. 
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“Hoje, neste tempo que é seu, o futuro 

está sendo plantado. As escolhas que 

você procura, os amigos que você cultiva, 

as leituras que você faz, os valores que 

você abraça, os amores que você ama, 

tudo será determinante para a colheita 

futura.”  

Padre Fabio de Melo 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A elaboração do presente estudo se caracteriza numa pesquisa qualitativa 

fundamentada na vivencia de Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Serviço 

Social onde se deu no Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

CREAS de Vilhena. O estudo do perfil sociocultural e econômico dos adolescentes 

inseridos no projeto, nos trouxe, subsídios para a realização da oficina de arte com 

vista a reintegração social. 

Um dos objetivos desse estudo e saber os fatores que contribuem para a 

ressocialização e transformação dos adolescentes que se encontram em conflito com 

a lei, que participam das oficinas do CREAS de Vilhena. Para tanto foi necessário 

esclarecer acerca das Medidas Socioeducativas necessárias na reeducação dos 

adolescentes e também descrever a função do CREAS bem como o Serviço Social 

frente a este contexto. 

O tema abordado, a Arte como Processo de Transformação Social dos 

Adolescentes em Conflito com a Lei, tem como objetivo de estudo, o uso da arte em 

ações socioeducativas como método de mediação em Serviço Social utilizando como 

objeto de estudo diversos modelos de artes e artesanatos.  
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2. UM BREVE RELATO A CERCA DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS IMPOSTAS 

AOS ADOLECENTES EM CONFLITO COM A LEI 

 

Primeiramente para o funcionamento das medidas socioeducativas é 

necessário compreender o conjunto normativo do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo SINASE Lei Nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012 que, regulamenta as 

medidas em meio aberto.  

 

O SINASE é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter 
jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde 
o processo de apuração de ato infracional até a execução de medida 
socioeducativa. Esse sistema nacional inclui os sistemas estaduais, distrital 
e municipais, bem como todos as políticas, planos, e programas específicos 
de atenção a esse público. O gráfico a seguir possibilita a visualização da 
localização do SINASE e de algumas das relações mantidas no interior do 
Sistema de Garantia de Direitos: (CONANDA, 2006 p.22) 
 

 E esse sistema é responsável pelas diretrizes e orientações que norteiam as 

formas de cumprimento das medidas socioeducativas juntamente com as três esferas 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios que tem por compromisso assegurar a 

defesa do direitos dos adolescentes e crianças, mas também tem a responsabilidade 

sobre as práticas do ato infracional, juntamente com a Assistência Social e suas 

intervenções, promove um importante papel no atendimento.  

 

Pelas disposições contidas na Constituição Federal e no ECA, cabe à União 
a coordenação e a edição de normas gerais para todo o território nacional em 
matéria de infância e adolescência. Primeiramente, estão dispostas as 
competências e atribuições gerais das três esferas (União, Estados e o 
Distrito Federal e Municípios). Depois, indicam-se competências, atribuições 
e recomendações aos órgãos de deliberação, gestão e execução da política 
socioeducativa e de controle, bem como de entidades de atendimento 
envolvidas direta ou indiretamente no atendimento ao adolescente em conflito 
com a lei no processo de apuração, aplicação e execução de medidas 
socioeducativas. (CONANDA, 2006 p.32) 

 

 

Portanto, o SINASE é um relevante documento regulamentário que visa 

proporcionar uma atividade educativa no atendimento ao adolescente e jovens 

ofertados pelas Políticas Públicas. 
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 2.1 AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E SUAS ESPECIFICIDADES   

 

As medidas Socioeducativas (MSE) tem como desígnio prover a 

ressocialização e conduzir os adolescentes e jovens independente de seu gênero à 

realização de MSE em meio aberto com atividades complementares de 

conscientização do ato cometido. São várias as formas de sentença determinadas 

judicialmente.  

 

O Serviço de MSE em Meio Aberto realiza o acompanhamento do 
cumprimento das medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e de 
Prestação de Serviço à Comunidade, que se fundamenta no atendimento 
especializado, na escuta qualificada, no acompanhamento dos adolescentes 
e de suas famílias de forma integrada aos demais serviços socioassistenciais 
e às políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, cultura, esporte e lazer. 
(BRASIL, 2016 p.10) 

 

De acordo com as regras são aplicados a adolescentes com idade de 12 anos 

a 18 anos podendo ser estendida até os 21 anos dependendo da decisão judicial, 

dessa forma as medidas quadram como ajuste e reeducação de jovens e 

adolescentes que cometem infrações ditas como “desvio de conduta” mediante a 

sociedade.  

 
A qualificação da oferta do Serviço de MSE em Meio Aberto exige reflexão 
daqueles envolvidos em sua execução sobre particularidades dos usuários 
[...]. As medidas socioeducativas são aplicadas aos adolescentes entre doze 
e dezoito anos em razão de atos infracionais cometidos. Excepcionalmente, 
estas poderão ser cumpridas entre os dezoito e os vinte e um anos, quando 
o ato infracional foi cometido antes dos dezoito anos. (BRASIL, 2016 p.14) 

 

As medidas mais comuns são as Prestações de Serviços à Comunidade 

(PSC) que consiste no cumprimento de atividades em favor da comunidade ou de 

entidades públicas sem direito a remuneração e vínculos empregatício e os serviços 

serão atribuídos conforme aptidões do adolescente, já a Liberdade Assistida (LA) 

consiste no acompanhamento auxilio e orientação do adolescente.  
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2.2 O ADOLESCENTE E SEUS COMPORTAMENTOS CONFLITUOSOS  

 

Sabe se que, a fase da adolescência é uma fase do ser humano em 

desenvolvimento no tocante a sua ingenuidade, influência, curiosidade, imaturidade e 

desestrutura familiar, levam esses indivíduos a cometerem delitos, infligindo a 

legislação dos homens. 

Cometido o ato delituoso os mesmos serão sentenciados a cumprir medidas 

leves ou severas de acordo com a gravidade do ato infracional, o poder judiciário 

diante dos fatos determinará que o indivíduo responda pelo ato seguindo o regimento 

especificado no ECA, 1990 Art. 112. 

 

I-Advertência; 
II-Obrigação de reparar o dano; 
III-Prestação de serviço à comunidade; 
IV-Liberdade assistida; 
V-Inserção ao regime de semiliberdade; 
Internação em estabelecimento educacional. 

(BRASIL,1990 p.100) 
 

 
A puberdade é uma etapa que inspira maior cautela, neste período de conflitos 

internos e externos o adolescente tem precipitação do saber, da vivencia, sentir a 

excitação do momento, dessa forma não mede as consequências que podem vir 

acarretar complicações a partir de decisões equivocadas, por não ter sua formação 

intelectiva totalmente formada. 

De acordo com Estatuto da Criança e Adolescente 1990 art. 2º: 

 

Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de 
idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente 
este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 
(BRASIL,1990 p.10) 

 
 

 Sendo humanos em transferência para idade adulta, acaba se transformando 

em alvo fácil para o mundo do crime. 

Pensando assim: 

 

A capacidade de engendrar possibilidades, formular hipóteses e pensar a 
respeito de símbolos sem base na realidade permite ao adolescente passar 
a especular, abstrair, analisar, criticar. Essa transformação na inteligência 
afeta todos os aspectos da sua vida, pois ele utiliza as novas capacidades 
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para pensar a respeito de si mesmo e do mundo que o cerca. (BECKER, 2017 
p. 53). 

 

Para tanto é necessário o que seja estudado o círculo de vivencia desses 

adolescentes, pois torna-se o melhor caminho para alcançar a compreensão acerca 

da realidade dos mesmos, devido ao não compreendimento a respeito da mudança 

ocorrida nesta idade que os torna “aborrecentes”.  

 

A violência como parte do cotidiano dos jovens também inclui aquela que 
ocorre no espaço privado dentro dos lares na própria família ou na casa de 
parentes e amigos conhecidos são inúmeros os casos relatados destacam-
se os casos onde os jovens são violentos para proteger da violência membros 
da sua própria família (BRASIL, 2007 p. 20). 

 

Para Marty (2006 p.124), “é muito frequente que os adultos tenham medo dos 

adolescentes, nessa ocasião que os adolescentes precisam dos adultos”.  

Os principais elementos partem da comunicação entre as partes, desta 

maneira deve-se formar um laço desde o momento que a criança nasce para que 

consiga chegar numa fase a transmissão do diálogo entre pais filhos e vice-versa. 

 

Atualmente, os adolescentes de deparam com uma infinidade de 
possibilidades, muitas vezes contraditórias e conflitantes, mas que eles 
querem ter a oportunidade de explorar, testar e, às vezes, experimentar a 
qualquer custo e julgarem a seu próprio modo. A necessidade de rebelar-se 
e transgredir as normas faz com que os perigos e desafios se tornem 
atraentes, no entanto, esta conduta acaba por aumentar o grau de 
vulnerabilidade (RONDON, 2014 p. 01). 

 

Na sociedade moderna os momentos de laser são escassos, os diálogos 

intrafamiliares já não mais existem, devido a situação de vulnerabilidade social e 

econômica que as famílias se ocasionando assim constantes momentos de conflitos 

familiar.  
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2.3 A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E SOCIETÁRIA DE JOVENS E ADOLESCENTES  

 

O cenário da família brasileira mudou, após Constituição Brasileira de 1988, 

definiu a família de maneira muito mais inclusiva e desprovida de preconceitos 

Moreira, (2013 p.12). Diante disso os modelos de famílias hoje se ajustaram aos novos 

tempos. 

As famílias brasileiras ao longo da nossa história foram se transformando: a 
frequência dos casamentos legais diminuiu, o número de separações 
aumentou, o de recasamentos cresceu, outros arranjos sexuais na formação 
dos casais são experimentados, o número de nascimentos diminuiu, assim 
como o número de filhos por casal. (MOREIRA, 2013 p.10) 

 

A partir das transformações nos seios familiares destaca-se “a igualdade de 

direitos e deveres entre homens e mulheres na sociedade conjugal, o planejamento 

familiar e tantas outras conquistas alteraram a imagem da família” (MOREIRA,2013 

p.07). 

O convívio em conjunto é diferente dos tempos antigos, onde se predominava 

o modelo patriarcal1 de acordo com Moreira, (2013 p.12) nos dias que decorrem 

“homens e mulheres buscam estabelecer relações mais igualitárias entre si. as 

crianças, os adolescentes e os jovens são consideradas sujeitos de direitos, e não 

“menores” tratados quase como propriedade dos pais e dos adultos”. 

Esse novo cenário colaborou para o desenvolvimento do diálogo, de acordo 

com Moreira, (2013 p.12) “eles buscam ser ouvidos tanto em casa, na família, quanto 

no grupo social mais amplo, e suas opiniões e escolhas têm sido levadas em conta, 

em graus variados” 

 Diante disso podemos destacar que a família é a base fundamental para a 

formação completa, a partir da primeira infância que se caracteriza um estágio 

primordial e deve ser referida como tal, pois é a estrutura para o desenvolvimento do 

indivíduo como um todo.  

À medida que as crianças desabrocham os conhecimentos linguísticas, começam a 

se manifestar de todas as formas; nesse momento, as aptidões físicas, emocionais e 

sociais se integram, propiciando a evolução cognitiva, deste modo o ECA,1990 

fortalece que; 

 
1 O modelo patriarcal, como o próprio nome indica, caracteriza-se por ter como figura central o patriarca, ou 
seja, o “pai”, que é simultaneamente chefe do clã (dos parentes com laços de sangue) e administrador de toda a 
extensão econômica e de toda influência social que a família exerce. 
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Art. 19º Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no 
seio da sua família e, excepcionalmente em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e Comunitária, em ambiente livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. (BRASIL,1990 p.20) 

 

 Neste processo a confiança, a transmissão da cultura e dos valores éticos e 

morais deve se intensificar para que as crianças em passagem para adolescência, 

sejam conduzidos da melhor maneira possível se tornando adultos responsáveis e 

sociáveis, e esse papel são de competência da família e responsáveis.  

Portanto a lei é clara, é dever da família zelar pela criança e adolescente até 

que se completa a maioridade e possa se manter por conta própria, a Constituição da 

República Federativa do Brasil em seu capítulo VII art. 227 traz a seguinte afirmação: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.(BRASIL,1988 P. 144) 

 

Todos esses deveres em sua maioria nem sempre é possível pelo simples 

fato de que “Todas estas transformações na família estão relacionadas às mudanças 

na estrutura econômica e política do nosso país, e também às mudanças de valores 

que foram construídas ao longo das gerações” (MOREIRA, 2013 p.12).  

Essas evoluções afeta a população infanto-juvenil que constitui um dos 

segmentos mais lesados pelos problemas socioeconômicos e culturais do país (NETO 

E MOREIRA 1998, p.440). Dado o alto quadro de criminalidade, há no Brasil uma taxa 

elevada de óbitos por parte de adolescentes em conflito com a lei (OLIVEIRA e ASSIS, 

1999 p.842). 

 O cenário de pobreza instalado nos interiores das relações familiares atrelado 

ao distanciamento entre pais e filhos acabam por instruir a violência precipitada. Para 

Marty, (2006 p.125) “O que é chocante em determinados casos é o desamparo dos 

pais ante a violência de seu adolescente, é sua incapacidade de resistir à 

destrutividade e à ameaça que aquela violência faz sobre eles”.  
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 Isso tudo emerge através da sociedade (Lat.societate)2, com suas 

diversidades culturais, que se organizam e obedecem a regimentos para que se 

coabitam em harmonicamente coletivamente.  

A partir desse entendimento podemos compreender que a sociedade se encontra em 

constante transformação em busca de mecanismos que possa a manter humanidade 

em sobrevivência e harmonia, segundo (CHAUÍ, 2000). 

 

Tal mudança não se realiza por caso nem por vontade livre dos homens, mas 
acontece de acordo com condições econômica, sociais e culturais já 
estabelecidas, que podem ser alteradas de uma maneira também 
determinada, graças à práxis humana diante de tais condições dadas 
(CHAUÌ,2000, p. 172) 

 

Com a eclosão da mundialização, as transfigurações nos lares familiares 

devido à baixa escolaridade diferença de renda acompanhado pela ausência 

profissionalização, exclusão, surgindo assim a expressão “questão social” dita por 

Iamamoto (2015 p.27), como “o conjunto das expressões das desigualdades da 

sociedade capitalista” onde emerge um conflito entre burguês e proletariado num 

modo de produção capitalista e exploratória. 

Dessa forma as oposições elevam no prolongamento da massa que padece 

com as mazelas da humanidade, sendo elas a miséria, enfermidades, fome, e o atraso 

cientifico, em discordância com o amplo acervo de bens e riquezas em grandes 

centros financeiros e industriais (CABRAL, 2019 p.01). 

Os adolescentes são os que mais sofrem com exigências da sociedade, mas 

a mesma não dispõe de ações interventivas adequadas aos jovens em formação. De 

maneira geral, o processo de desenvolvimento desses indivíduos passa por 

desequilíbrios e instabilidades extremas desencadeadas pelo seu entorno cultural, 

social econômico que se modifica conforme a sociedade muda (RONDON, 2014 p.16). 

O preconceito tanto no meio familiar, quanto na sociedade os e negam 

oportunidades, são poucos os que consegue um bom emprego outros mais 

miseráveis. A partir do momento que surge uma oportunidade são obrigados a aceitar 

as diversas formas de exploração, como coloca Melsert, (2015 p.776) “Os jovens mais 

pobres ingressam mais cedo no mercado de trabalho, em condições geralmente 

 
2 se autodenomina “grupos de pessoas que, submetidas a um regulamento, exercem atividades comuns ou 
defendem interesses comuns; e grêmio associação, agremiação” (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini 
Aurélio: o dicionário da língua portuguesa/ Aurélio Buarque de Holanda Ferreira; coordenação de edição Marina 
Baind Ferreira. – 8. ed. – Curitiba: Positivo 2010. 960p.:i) 
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precárias, e também abandonam os estudos mais cedo quando comparados aos 

jovens das camadas mais ricas”. 

A discriminação distancia os jovens da esperança, autoestima, e a valorização 

da vida mediante ao seu convívio social Adorno (1991 p.66) “as causas da 

criminalidade situam-se nas distorções da estrutura socioeconômica da sociedade”. 

Sobre o mesmo ponto de vista: 

 

A sociedade é um bloco que funciona em harmonia, apenas com alguns 
grupos mais bem adaptados e outros menus. A ideologia indica “modo de 
vida que valem a pena ser vividos” e o jovem precisa assimilá-la para construir 
sua identidade, ser reconhecido e conquistar seu lugar no meio social. [...] 
Acontece que nem os indivíduos nem o sistema social estão isentos de 
contradições. (BECKER,2017 p.69) 

 

As inovações e exigentes em relação a mão de obra especializada acarretou 

a escassez de empregos formais, as diversas formas de expressões da violência 

acometida por jovens. Para uma sociedade arbitraria conservadora são acatados 

como comportamentos provisórios de adolescentes, desde que estes façam parte da 

classe dominante.  

Já para os desfavorecidos, os mesmos fatos são considerados crimes que: 

“devem ser responsabilizados com normas e regras de acordo com o período de 

desenvolvimento em que se encontram no momento” (RONDON, 2014 p.08). 

 

 

2.4 PARTICULARIDADES ESTABELECIDAS PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE  

 

Com o início dos anos 80 é que houve a valorização por parte da sociedade 

o tocante a conjuntura da infância no país. O âmbito social da época, se ajustava no 

processo de movimento da redemocratização e com o Estado não sendo o único 

personagem dos atos socias. Ressalta-se, a participação dos movimentos sociais 

nesse processo de reforma da legislação infanto-juvenil. Nessa ocasião o corpo 

decente e profissionais sociais da área da infância e juventude gradualmente deram 

início ao reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos 

(ROSA, 2001 p.182). 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, contrapõese historicamente a um passado de controle 
e de exclusão social sustentado na Doutrina da Proteção Integral. O ECA 
expressa direitos da população infanto-juvenil brasileira, pois afirma o valor 
intrínseco da criança e do adolescente como ser humano, a necessidade de 
especial respeito à sua condição de pessoa em desenvolvimento, o valor 
prospectivo da infância e adolescência como portadoras de continuidade do 
seu povo e o reconhecimento da sua situação de vulnerabilidade, o que torna 
as crianças e adolescentes merecedores de proteção integral por parte da 
família, da sociedade e do Estado; devendo este atuar mediante políticas 
públicas e sociais na promoção e defesa de seus direitos.(CONANDA, 2006 
p.14) 
 
 

A partir de então, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 13 de 

julho de 1990, surgiu como para assegurar os direitos destes indivíduos, e protegê-

los de toda a forma de exploração e negligencia da família da sociedade e do estado 

conforme Art. 3º do ECA dispõe da seguinte forma; 

 
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
a pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei 
assegurando-se lhes por lei, ou por outros meios todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.(BRASIL,1990 
p.10) 
 
 

O ECA (1990) também estabelece prioridade absolta da aos indivíduos 

menores de 18 anos. Claramente descrito em seu Art. 100, parágrafo II, IV e V. 

 

 II- Proteção Integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e 
qualquer norma contida nesta lei deve ser voltada a proteção integral e 
prioritária dos direitos de que criança e adolescente são titulares; 
IV - Interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve 
atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do 
adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses 
legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso 
concreto; 
V- Privacidade: a promoção dos direitos e proteção da Criança e do 
Adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem 
e reserva da sua vida privada. (BRASIL, 1990 p.89) 

  
 

Uma legislatura de caráter não coercitivo assegurando direitos a esses gêneros da 

população independente de sua classe social, ao oposto das leis anteriores de 

natureza assistencialista, buscando defender o corpo social de seus membros menos 

ilustres, por intermédio da ênfase no internamento institucional (SOUZA, 1998 p.42). 

 

Artigo 6º na interpretação desta lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 
ela se dirige e as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais 
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e coletivos, e a colonização particular da Criança e do Adolescente como 
pessoas em desenvolvimento. (BRASIL,1990 p.11) 
 

Tendo em vista que, os vastos direitos dedicados as crianças e adolescente 

eles também necessitam cumprir a legislação em vigor, obedecer a seus 

responsáveis, se manter em atividade escolar, respeitar seu semelhante, sob pena de 

responder judicialmente em caso de violação das leis. 
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3. DESCREVER A FUNÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS NORMAS DE CRIAÇÃO 

 

A partir da V Conferência Nacional de Assistência Social, ocorrida em 

dezembro de 2005, se alcançou um marco histórico no avanço da assistência como 

política pública junto ao Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome 

(MDS) e o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que asseguraram a 

inserção do Sistema Único da Assistência Social. 

O (SUAS) Sistema Único de Assistência Social surgiu como forma de 

“possibilitar as famílias e indivíduos o direito a convivência familiar e comunitária” 

(BRASIL, 2011 p.64) 

 

O SUAS constitui-se em modelo de gestão que visa promover e ampliar o 
acesso e cobertura do atendimento às demandas e necessidades sociais de 
responsabilidade da assistência social, organizando os serviços em seus 
equipamentos públicos: os Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS) e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social 
(CREAS).( BRASIL, 2008 p.10)   

 

 

Um conjunto de redes com finalidades e regida pelo “Art. 6º A gestão das 

ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema 

descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS, 2011), com os seguintes objetivos:” 

 

I - Consolidar a gestão compartilhada, o co-financiamento e a cooperação 
técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a 
proteção social não contributiva; 
II - Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e 
benefícios de assistência social, na forma do art. 6º -C; 
III - estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, 
regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social; 
IV - Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e 
municipais; 
V - Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na 
assistência social; 
VI - Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios; e 
VII - afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. (BRASIL, 
2011 p.01) 

 

A partir de então, houve o surgimento dos CREAS, como unidades públicas 

que prestam serviços socioassistencial de forma gratuita e continua, “são 



22 
 

desenvolvidos serviços especializados para atendimento e proteção imediata a 

pessoas e famílias vitimizadas” (BRASIL, 2008 p. 08). 

Diante disso, para a implantação dessas unidades, se faz necessária um 

estudo preliminar do alcance das ações e da população a ser atendida. O número de 

instituições deve-se levar em conta a quantidades de habitantes por municípios, que 

deverão decorrer da seguinte forma; 

.  
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Pequeno Porte II De 20.001 a 50.000, implantação de pelo menos 01 CREAS. 
Médio Porte De 50.001 a 100.000, implantação de pelo menos 01 CREAS. 
Grande Porte, Metrópoles e DF, a partir de 100. 001.implantação de 01 
CREAS a cada 200.000 habitantes (BRASIL, 2011 p.75) 
 
 

Para tal a fundação dessas entidades, é preciso um delineamento e 

planejamento da região de acordo com a Caderno CREAS (2011 p.79), “deve ter 

localização estratégica, prioritariamente de fácil acesso à população a ser atendida, 

devendo-se observar a disponibilidade de transporte público e a proximidade dos 

locais de maior concentração do público a ser atendido”. 

Diante disso, esse estudo de território, é uma tática para que se, 

 

Propicia uma ambiência favorável para o CREAS desenvolver um trabalho 
em rede, além de permitir aos usuários residentes em áreas distantes e/ou 
rural o acesso ao conjunto destes equipamentos com otimização de tempo e 
redução de custo, além da própria circulação da família (BRASIL, 2011 p.79). 

 

De maneira geral, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS) é voltada a casos de alta complexidade como por exemplo; violação de 

direitos, violência, perda de vínculos entre outros, também implementa as questões 

dos adolescentes em conflito com a lei, idosos que estão em situação de risco ou que 

teve seus direitos violados; amplifica também abordagem social de pessoas em 

situação de rua ou em trânsito, além de encaminhamento do público a rede de 

assistência do município em conformidade com o  Censo Suas 2009 CREAS: 

 

A oferta dos serviços no CREAS destina-se ao atendimento de famílias e 
indivíduos em situações que envolvam negligência; abandono; ameaças; 
maus tratos; violência física, psicológica e sexual; trabalho infantil; 
discriminações sociais em decorrência da raça/etnia e/ou orientação sexual; 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto; restrições à plena 
vida com autonomia e exercício de capacidades; dentre outras situações de 
risco pessoal e social e/ou violadoras de direitos que provoquem danos e 
agravos à condição de vida de famílias e indivíduos, impedindo o usufruto da 
autonomia e do bem-estar.(BRASIL,2009 p.67) 
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Em concordância, Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS) é uma: “Unidade pública e estatal de abrangência municipal ou regional. 

Oferta, obrigatoriamente, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI3 )” 

 

 

3.1 COMPETÊNCIAS QUE REGEM O CREAS NA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS NA CIDADE DE VILHENA 

 

 As competências do CREAS se caracterizam a partir do entendimento da 

complexidade e circunstância das demandas recebidas na instituição, a equipe deverá 

dispor de competências, e desenvolturas compatíveis, ordenado através de uma 

bagagem de conhecimentos, teóricos e técnicos, práticas  que seja convenientes com 

o universo e objetivos dos serviços oferecidos, bem como, com as garantias e aptidões 

do CREAS. 

Dentre outras funções, vale destacar, que as atribuições do CREAS no 

acompanhamento de adolescentes em execução de medidas socioeducativas, 

encaminhando os mesmos aos órgãos públicos para prestação de serviço à 

comunidade (PSC) e LA, assim como determinado judicialmente deve se proporcionar 

atenção socioassistencial para estes jovens.  

segundo a cartilha CREAS as demandas atendidas são: 

 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 
Comunidade O Serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e 
acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. (BRASIL, 2011 
p. 49) 

 

 

 As Proteções Sociais afiançadas pela Assistência Social, conforme 

destaca Sposati (2004 p.43), “se fundamenta na expansão de um padrão societário 

de civilidade que afiança um padrão básico de vida e respostas dignas a determinadas 

necessidades sociais”. 

 
3 O PAEFI Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 
Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, do Serviço Especializado em Abordagem Social e do Serviço 
de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e sua Família. (ORIENTAÇAO TEC.CREAS) 
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 Nesse sentido, evidencia as atuações de proteção social no âmbito da política 

de Assistência Social, dentre outros aspectos, visam a: 

[...] aquisições materiais, socioeducativas ao cidadão e cidadã e suas famílias 

para suprir suas necessidades de reprodução social e individual e familiar; 

desenvolver capacidades e talentos para a convivência social, protagonismo e 

autonomia. (BRASIL, 2005 p.89) 

Compreendido com a particularização dos Serviços Socioassistenciais, a 

PSE4 de Média Complexidade inclui os seguintes serviços, intitulados a seguir:  

 

•Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 
(PAEFI); 
•Serviço Especializado em Abordagem Social; 
•Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC);  
•Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas 
e suas Famílias; 
•Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua (BRASIL, 2011 
p.21). 

 

Primeiramente, o profissional de Serviço Social, através de entrevista deverá 

preencher obrigatoriamente o (PIA) Plano Individual de Atendimento com informações 

relevante a cada caso.  

Caderno CREAS (2011 p.58), “O desenvolvimento do Plano de 

Acompanhamento implica na realização de atendimentos continuados, que podem ser 

realizados em formatos diversos (individual, familiar, em grupo, com grupos de 

famílias)” 

Por meio da elaboração de esquemas de atendimentos, os responsáveis 

pelas ações têm a oportunidade de estruturar quais metodologias cabíveis se adequa 

a cada caso de acordo com as tipificações e complexidade do indivíduo.  

 

O Plano tem a função de, instrumentalmente, organizar a atuação 
interdisciplinar no CREAS, delineando, operacional e metodologicamente, o 
caminho a ser seguido por todos os profissionais, possibilitando o 
monitoramento e a avaliação dos resultados alcançados com os usuários. 
Portanto, é fundamental garantir a sua dinamicidade, reformulações e 
aprimoramento, baseados nas intervenções realizadas, nos resultados 
alcançados e no processo vivenciado por cada indivíduo ou família (BRASIL, 
2011 p.68) 

 

 
4 PSE Proteção Social Especial  
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Os registros além de nortear o profissional à tomada de decisão, também tem 

por objetivo e quais os instrumentos técnicos poderá utilizar;  

 
analisar os riscos sociais e pessoais, por violação de direitos, existentes no 
território. Nessa perspectiva, a disponibilização de algumas destas 
informações ao órgão gestor de Assistência Social torna-se fundamental para 
o planejamento, o monitoramento e a avaliação de ações, sobretudo, para 
subsidiar a área de vigilância socioassistencial que retroalimentará o CREAS 
com o conhecimento produzido em seu âmbito (BRASIL, 2011 p.70) 
 

 

Em seguida, o atendimento individual ou familiar, o profissional assistente 

social atuante no CREAS, encaminhará e acompanhará os adolescentes que deverão 

cumprir as PSC orientando quanto as normas eu os mesmos devem seguir até o fim 

das penalidades aplicada pelo judiciário.  

É preciso que os usuários sejam tratados de forma igualitária sem distinção 

independentemente do ato cometido ou situação social. 

Tendo em vistas os seguintes regulamentos, Caderno CREAS (2011 p.81), 

“para promover uma acolhida adequada e escuta qualificada aos usuários, o ambiente 

físico do CREAS deve ser acolhedor e assegurar espaços para a realização de 

atendimentos familiar, individual e em grupo, em condições de sigilo e privacidade”.   

Entre outros aspectos; 

 

Recomenda-se que seja implantado em edificação que disponha dos espaços 
essenciais para o desenvolvimento das suas atividades, não devendo, 
portanto, ser implantado em local improvisado. 
Para que o ambiente seja acolhedor, além da postura ética, de respeito à 
dignidade, diversidade e não-discriminação a ser compartilhada por toda a 
equipe, o espaço físico do CREAS deve contar com condições que 
assegurem:  
•  Atendimento em condições de privacidade e sigilo; 
•  Adequada iluminação, ventilação, conservação, salubridade e limpeza; 
•  Segurança dos profissionais e público atendido. (BRASIL, 2011 p.81) 

 

Dentre todas as atribuições do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), também os profissionais atuantes, requer estar 

informatizado quanto as normativas e legislações, que fazem parte do processo 

enfrentamento das situações de vulnerabilidade social dos usuários do programa 

dentre as quais salientam as seguintes; 

 
 

• Constituição da República Federativa do Brasil (1988)  
• Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (1993) Política Nacional de 
Assistência Social – PNAS (2004).  
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• Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – 
NOB/SUAS (2005).  
• Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 e 
suas alterações: Lei 11.829, de 25 de novembro de 2008).  
• Política Nacional do Idoso (Lei 8.842 de 4 de janeiro de 1994).   
• Política Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, 1999.  
• Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil, 2000. 
(BRASIL, 2011 p.101) 
 

Por ser unidade de acolhimento e proteção de casos de alta complexidade, 

destaca-se o conhecimento das legislações do idoso em situação de risco e as demais 

vítimas de violência; 

 

• Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003).  
• Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção 
ao Trabalhador Adolescente, 2004.  
• Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF. 
Organização Mundial de Saúde, 2004.  
• Plano Nacional de Promoção e Defesa do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, 2006.  
• Lei Maria da Penha (Lei 11.340 de 2006). 
• Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 2006. 
• Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, 2007.  
• Legislações referentes ao Benefício de Prestação Continuada (BPC): 
Decreto Nº 6.214, de 26 de setembro de 2007; Decreto Nº 6.564, de 12 de 
setembro de 2008 e Portaria MDS Nº 44, de 25 de fevereiro de 2009. 
(BRASIL, 2011 p.101) 
 

Ressalta o, compreendimento das políticas de direito das pessoas com 

deficiência, além de outras normas que atua no confronto das diversas formas de 

expressões sociais; 

 
• Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, 2008.  
• Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. Brasília, 2009. 
• SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, 2009. 
• Protocolo de gestão integrada de serviços, benefícios e transferência de 
renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 2009.  
• Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Resolução Nº 109, de 
11 de novembro de 2009. (BRASIL, 2011 p.101) 
 
 

Considerando-se trabalhos de inserção e suporte as pessoas vítimas de 

preconceitos entre as quais amplia suas atribuições na inclusão, na ressocialização e 

no trabalho de empoderamento de pessoas em situação de riscos juntamente com 

perda de vínculos familiares; 

 
• Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), 2009. 
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• Orientações Técnicas Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 
2009. • Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, 2010.  
• Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas. Decreto nº 
7.179, de 20 de maio de 2010. 
• Legislações sobre o Cadastro Único para Programas Sociais e o Programa 
Bolsa Família; 
• Instrução Operacional SENARC/SNAS Nº 07, de 22 de novembro de 2010. 
Orientações aos municípios e ao DF para a inclusão de pessoas em situação 
de rua no Cadastro Único para Programas Sociais. 
• Cadernos de orientação técnicas sobre o PETI – Gestão e Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 2010;  
• “Lei do SUAS”. Lei Nº 12.435, de 6 de julho de 2011 que altera a LOAS e 
dispõe sobre a organização da Assistência Social. (BRASIL, 2011 p.102) 

 

Os profissionais abastecidos dos conhecimentos teóricos supracitados, tem 

por sua vez a concretização de suas ações voltada ao engajamento das necessidades 

e intervenções voltado ao extermínio das variadas formas de manifestações das 

situações de vulnerabilidades sociais dos usuários. 

 

3.2 DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇO SOCIAL ATUANTES NA INSTITUIÇÃO 

CREAS 

 

O Serviço Social é uma profissão que surge através da luta de classe entre 

capital X trabalho. Regulamentada pela Lei nº 8662 de 7 de junho de 1993 e Institui o 

Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, aprovado por meio da resolução 

CFESS nº 273/93, de 13 de março de 1993.  

A partir desse reconhecimento, a profissão ganha um amparo e subsídios 

necessários para sua atuação através dos princípios fundamentais; 

 

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 
políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais; II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa  
do arbítrio e do autoritarismo; III. Ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos 
direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; IV. Defesa do 
aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação 
política e da riqueza socialmente produzida; V. Posicionamento em favor da 
equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e 
serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão 
democrática; VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 
incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente 
discriminados e à discussão das diferenças; VII. Garantia do pluralismo, 
através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas 
expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento 
intelectual; VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 
construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de 
classe, etnia e gênero; IX. Articulação com os movimentos de outras 
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categorias profissionais que partilhem dos princípios deste Código e com a 
luta geral dos/as trabalhadores/as; X. Compromisso com a qualidade dos 
serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na 
perspectiva da competência profissional; XI. Exercício do Serviço Social sem 
ser discriminado/a, nem discriminar, por questões de inserção de classe 
social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de 
gênero, idade e condição (BRASIL, 1993 p.23-24)     
 

 

 A origem do Serviço Social no Brasil está ligada as ações assistencialistas 

praticadas pelas igrejas católicas por meio das damas de caridade através da 

filantropia. O operário era obrigado a se conformar com sua situação de extrema 

pobreza não sendo possível lutar por melhores condições de vida. 

 O cenário só foi se transformando após constantes lutas sociais para 

implantação de políticas públicas voltadas ao amparo das casses vulneráveis, para 

Iamamoto (2015, p.67), “as expressões de luta de classes se transformam em objetos 

de assistência social, e os assistentes sociais que são expressão de “direitos sociais” 

dos cidadãos, transmutam-se em matéria-prima da assistência”.  

A formação e o surgimento dos movimentos sociais em busca de direitos, 

melhores salários, saúde entre outros e a pressão do sistema capitalista sobre o 

Estado, evidenciou-se a necessidade de se  implantar políticas voltadas  a amenizar 

e controlar a classe desfavorecidas, de acordo com Sposati (2004 p.43), “As greves 

dos trabalhadores e a multiplicação de movimentos sociais passaram a configurar 

uma nova dimensão política ao tratamento, pelo estado e pelo capital dos interesses 

da força de trabalho.” 

O profissional Assistente Social capacitado e requisitados para atuar na 

coordenação das políticas públicas tem por responsabilidade a implantação, 

planejamento e avaliação de programas, projetos e serviços a fim de abranger as 

necessidades do corpo social atuando na luta pela dissemelhança social e garantia 

da efetivação dos direitos, bem como diz Iamamoto, 2015; 

 

Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais 
variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam 
no trabalho, na família, na aria habitacional, na saúde, na assistência social 
publica etc. questão social que, sendo desigualdade é também rebeldia, por 
envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem e se 
opõem. (IAMAMOTO, 2015 p.28) 
 

Esse profissional vinculado a uma entidade pública visa contribuir no 

fortalecimento, autonomia da família e dos laços intrafamiliares com vistas a 
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reinstituição social, essas ações segundo Sposati (2005 p.111), “São chamadas de 

assistência social as atividades de pronto-socorro social, ou sejam as de ajuda 

material ou financeira destinadas as populações com problemas agudos de 

subsistência”. 
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4. A IMPORTÂNCIA DAS OFICINAS DE ARTE E SUAS CARACTERÍSTICAS  

 

Para prover a recuperação do indivíduo é necessário oferecer uma nova 

oportunidade para que o mesmo possa se sentir útil e acolhido visando a reestrutura-

lo universalmente e socialmente, principalmente o adolescente que se encontra em 

conflito com suas próprias emoções e com a família e sociedade. 

 O melhor método para alcançar a transformação aconteceria através das 

artes, que podem vir a se manifestar de diferentes formas tais como, músicas, 

escultura, artesanato, pintura, danças entre outras.   

É necessário que  aja maior engajamento no desenvolvimento de projetos 

sociais que visem influenciar jovens e crianças, expondo o encanto das artes como 

meio de prevenir a delinquência, evitando que, esses indivíduos se aprofundem na 

criminalidade, pois o encantamento provocado pela arte pode levar as pessoas além 

de suas imaginações e aflorar suas criações e emoções.  

A essa observância Souza, 2016 afirma; 

 

O que é uma obra de arte senão a transformação de uma ideia do artista em 
forma de apresentação que visa tocar os afetos? É a imaginação do artista 
que está na base de sua produção, ao transformar elementos de sua 
realidade externa ou interna, experienciada ou imaginada, e expressá-los, 
conformando-os a determinada linguagem que domina – pintura, poesia, 
música, fotografia, cinema, teatro. O caráter aberto de produções dessa 
natureza, ou seja, sua estética também fornecem a imaginação e a 
criatividade dos sujeitos que com elas interagem, pelo caráter de mediação 
estética que podem assumir. (SOUZA, 2016 p 84) 
 

“A arte, portanto, expressa valores e concepções históricas, modos de vida, 

sentidos e significados atribuídos aos fenômenos pelos sujeitos que os vivenciam e 

interpretam” (PRATES, 2007 p.224).  

Essas expressões de culturas possibilitam aos adolescentes diante da 

realidade que os cerca, um olhar amplo do concreto fornecendo ferramentas para o 

desempenho da criatividade, sonhos, autoestima e idealizações de mundo. 

 

Quando pensamos em um espaço escolar, ou em um abrigo para 
adolescentes (por exemplo, colorido, claro, enfeitado com objetos tais como 
fotos “de bandas” de “times de futebol”, de mensagens, pensamentos, letras 
de música e outros estímulos auditivos, odoríferos e visuais que tenham eco 
para os jovens que ali desenvolvem suas atividades), não podemos negar 
que o ambiente torna-se mais acolhedor e propício para a aprendizagem, a 
troca, o desenvolvimento do sentido de pertencimento, favorecendo o próprio 
desenvolvimento dos sentidos. (PRATES, 2007 p.225). 
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 Para tanto as dinâmicas educacionais, objetivam a aproximação dos 

adolescentes com diversos gêneros artísticos, contribuindo para o entendimento das 

relações sociais. Com relação aos motivos que induzem o adolescente a cometer atos 

infracionais, Vieira (1999, p.48) elucida que os mesmos são desde “a influência dos 

amigos, o uso de drogas, a evasão escolar, até a pobreza”. 

Diante disso é primordial oportunizar a cultura de maneira a ingressar 

expressões artísticas em ambientes educacionais, onde os grupos passam dispor de 

uma recreação em forma de oficinas.   

 

4.1 SALIENTAR AS OFICINAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES A MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA COMO IINSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL DOS 

ADOLESCENTES  

 

Mediante a participação da autora na realização de várias oficinas com os 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no CREAS de Vilhena em 

período de Estágio Supervisionado de Serviço Social, trouxe indícios de que, essas 

ações promovidas transmite a eles aspecto que oportuniza a comunicação uns com 

os outros, diversão, entusiasmo, experiência, conhecimento bem como incentivo a 

participação nessas oficinas em prol de um melhor aprendizado, sob um olhar 

motivador em que eles possam deixar de lado as diferenças e se sentirem acolhidos 

para a ressocialização como afirma Prates, 2007: 

 

 A arte é importante instrumento de reprodução do ser social. Exprimimos – 
através do traço, da cor, do som, dos gestos – sentimentos, valores, hábitos, 
costumes, indignações, paixões, modos de ver o mundo, a vida, a nós 
mesmos e materializamos na pintura, na dança, na culinária, na escultura, na 
dramatização, na arquitetura, na música, nossas objetivações, em parte 
histórica e socialmente construídas, em parte histórica e socialmente 
determinadas, possibilitando que sejam apreendidas pela razão e 
sensibilidade do outro. (PRATES, 2007 p.224).   

  

Essas possibilidades de ressocialização, através desses projetos, realizados 

na instituição CREAS de Vilhena, prolifera a renovação da vida.  Padovani (2003 p.19), 

em seu estudo sobre resposta de problemas, aponta para as mesmas características; 

o autor buscou ensinar adolescentes custodiados a resolver problemas interpessoais 

e sociais de maneira assertiva, sem uso de técnicas coercitivas.  
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Machado (1989, p.119), ao argumentar sobre emprego e educação, assegura 

que as escolas não têm somente a missão de preencher o mercado com recursos 

humanos qualificados, mas “também colaboram reforçando a segmentação racial, 

étnica, sexual e de classe”.  

Segundo a colocação da autora ela indaga: “Como evitar a discriminação 

contra certos tipos ocupacionais, se esta discriminação, pelo contrário, pode exercer 

um papel extremamente importante para a acumulação?” (MACHADO 1989, p.119). 

Diante das reproduções discriminatórias, as atividades de oficinas de arte nos 

trazem algo de grande relevância para o meio de vivencia social desses indivíduos.  

Portanto, o trabalho que é feito pela instituição de Vilhena por profissionais 

formados em Serviço Social nos remete a variáveis expectativas positivas em relação 

a esses adolescentes. 

 Por meio de estudos feitos por diversos autores sobre adolescentes infratores 

bem como as atividades e medidas cabíveis conforme cada delito cometido podemos 

destacar um guia das medidas socioeducativas, que segundo o autor, faz se 

necessário um plano individual no atendimento a esses reeducando, sem esquecer 

também das políticas de ação e renda e dos benefícios para os adolescentes e para 

toda a comunidade ( MOTHÉ, 2002 p.75). 

No entanto, além dos adolescentes receberem atenção socioassistencial, a 

assistência se estende a sua família com o intuito de reforçar os vínculos familiares. 

De acordo com a cartilha CREAS as demandas atendidas são: 

 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 
Comunidade O Serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e 
acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. (BRASIL, 2012 
p.49)  

 

Neste contexto, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) “é uma 

unidade de proteção social básica do SUAS5, que tem por objetivo prevenir a 

ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais”. 

 
5 O SUAS não é um programa, mas uma nova ordenação da gestão da assistência social como política pública [...] 
é uma forma pactuada que refere o processo de gestão da assistência social, antes de iniciativa isolada de cada 
ente federativo, a uma compreensão política unificada dos três entes federativos quanto ao seu conteúdo 
(serviços e benefícios) que competem a um órgão público afiançar ao cidadão (SPOSATI, 2005, p.111). 
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 Com enforque central no “desenvolvimento de potencialidades e aquisições, 

do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos 

direitos de cidadania” através do PAIF6 principal serviço de proteção social básica. 

De maneira interligada ao CREAS, o Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) oferece aos adolescentes em conflito com a lei e aos integrantes de 

sua família cursos gratuitos de capacitação profissional em vários segmentos com 

certificados. 

 

4.2 O ARTESANATO COMO POSSIBILIDADE DE TRABALHO E RENDA 

 

A pesar da terapia que o artesanato proporciona a mente humana, e mesmo 

sendo reconhecido como profissão, envolve muito preconceito por parte da sociedade, 

sobre produtos manufaturado, devido os mesmos ter sido confeccionado por pessoas 

que por algum eventual motivo não teve a oportunidade de se inserir no mercado te 

trabalho. Vários fatores contribuem para essa exclusão, tais como são variados 

culturais, sociais, socioeconômicos entre outros. 

Dessa forma, os mais expostos a essa realidade são os adolescentes, 

impedido de ter uma atividade laboral devido suas condições vulneráveis. 

É recomendável que se apresente e disponibiliza oportunidades tais como 

oficinas artesanais de aprendizagem, com intuito de contribuir para formação e 

transformação da realidade desses jovens com enfoque na vida individual, familiar e 

escolar e societária. 

 Além disto, através dessas apresentações culturais é possível que se consiga 

plantar uma semente de interesse com vistas para a escolha de uma profissão e 

aquisição de renda sob um olhar motivador em que eles possam deixar de lado as 

diferenças e se sentirem acolhidos para a ressocialização como aborda Prastes 2007;  

 

Exigência deste olhar múltiplo, que articula diversos âmbitos do fenômeno, 
diversas estratégias, pressupõe posturas aberta à complementaridade das 
áreas. Isso implica o reconhecimento da importância de todas e de cada uma 
delas e pressupõe também a abertura para o uso alternativo de estratégias 
criativas que permitam desvendamentos e intervenções concretas que 
valorize o “Saber feito”. (PRATES, 2007 p.223).   

 

 
6PAIF- Programa de Atenção Integral à Família. Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social 
– CRAS, (BRASIL, 2009. 72 p). 
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Diante de tantas possibilidades podemos afirmar que o artesanato é um 

valioso e indispensável instrumento de tratamento e equilíbrio psicológico e emocional 

social do homem. 

 

4.3 O RECONHECIMENTO DO ARTESANATO COMO PROFISSÃO 

 

O artesanato é conhecido como técnica de trabalho manual artístico não 

industrializado, utilizando-se de matéria-prima natural. Diante das inovações 

industriais e produção em massa através de maquinas, o artesão é identificado como 

aquele que fabrica objetos pertencentes à chamada cultura popular. 

 

Na maior parte das categorias existentes, o setor artesanal utiliza matéria-
prima natural. Isso é feito a custo de investimento relativamente baixo. 
O artesanato promove o resgate cultural e fortalece a identidade regional. 
Além disso, incentiva a prática do associativismo. 
A inserção da mulher e do adolescente em atividades produtivas é também 
realidade no artesanato. 
Em relação ao artesão rural, o artesanato fixa esse profissional no seu lugar 
de origem, situação que evita o crescimento desordenado dos centros 
urbanos. 
A formalização do MEI contribui para a valorização desse trabalho, pois 
permite ao profissional ampliar sua atuação no mercado. (SEBRAE,2019 
p.01) 
 
 

A categoria artesã está em euforia, após a criação da Confederação Nacional 

dos Artesãos do Brasil (CNARTS), essa conquista só foi possível depois de muitas 

lutas o que lhes rendeu uma lei que os regulamenta como uma profissão no Brasil,  

Lei nº 13.180, de 22 de outubro de 2015 dispõe sobre a profissão de artesão e dá 

outras providências “Art. 1º Artesão é toda pessoa física que desempenha suas 

atividades profissionais de forma individual, associada ou cooperativada” (BRASIL, 

2015). 

 

Parágrafo único. A profissão de artesão presume o exercício de atividade 
predominantemente manual, que pode contar com o auxílio de ferramentas e 
outros equipamentos, desde que visem a assegurar qualidade, segurança e, 
quando couber, observância às normas oficiais aplicáveis ao produto 
(BRASIL,2015 p.01).  

 

A partir desse amparo, os indivíduos artesão através de seus trabalhos ter 

uma renda ser reconhecido desde que se prontifique em registrar e ter sua carteira de 

artesão expedida pelo estado sem custo algum conforme o Art.2º e suas diretrizes; 



35 
 

Art. 2º O artesanato será objeto de política específica no âmbito da União, 
que terá como diretrizes básicas: 
I-A valorização da identidade e cultura nacionais; 
II-A destinação de linha de crédito especial para o financiamento da 
comercialização da produção artesanal e para a aquisição de matéria-prima 
e de equipamentos imprescindíveis ao trabalho artesanal; 
III-A integração da atividade artesanal com outros setores e programas de 
desenvolvimento econômico e social; 
IV-A qualificação permanente dos artesãos e o estímulo ao aperfeiçoamento 
dos métodos e processos de produção; 
V-O apoio comercial, com identificação de novos mercados em âmbito local, 
nacional e internacional; 
VI-A certificação da qualidade do artesanato, agregando valor aos produtos 
e às técnicas artesanais; 
VII - a divulgação do artesanato. 
(BRASIL, 2015 p.01) 

 

 

Com isso o indivíduo se beneficiara das vantagens previdenciárias, além de 

participação em feiras de artesanatos do Estados como descritas nos artigos abaixo 

desta lei. 

 

Art. 3º O artesão será identificado pela Carteira Nacional do Artesão, válida 
em todo o território nacional por, no mínimo, um ano, a qual somente será 
renovada com a comprovação das contribuições sociais vertidas para a 
Previdência Social, na forma do regulamento. 
Art. 4º O Poder Executivo é autorizado a criar a Escola Técnica Federal do 
Artesanato, dedicada exclusivamente ao desenvolvimento de programas de 
formação do artesão (BRASIL,2015 p.01) 

 

 

O artesanato brasileiro angariou, há um curto tempo, um recente elemento de 

grande significado para o setor com finalidade de articular seu reconhecimento legal 

como trabalho econômico e para que os artesãos tenham oportunidades de se 

enquadrar como profissionais no País. (SEBRAE,2009 p.01) 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia utilizada foi de pesquisa qualitativa e de observação do 

comportamento e interesse dos adolescentes na aplicação de atividades 

complementares à medida socioeducativa realizadas mensalmente nas dependências 

do CREAS durante o período de Estagio Supervisionado Obrigatório do Curso de 

Graduação em Serviço Social.  

Para realizar a pesquisa foram acompanhados os adolescentes usuários do 

CREAS em situação de conflitos com a lei, durante as atividades desenvolvidas nas 

dependências da instituição que acontece mensalmente. O estudo consiste em um 

trabalho descritivo de revisão bibliográfica, fontes, livros, artigos e revistas científicos 

e endereços eletrônicos. Na pesquisa de campo  

As etapas dessa pesquisa compreendem revisão bibliográfica sobre o assunto 

e pesquisa de campo com isso, pretende-se aprofundar o conhecimento sobre as 

oficinas oferecidas como estratégias de transformação e ressocialização social no 

âmbito das políticas públicas voltadas aos adolescentes com destaque para o seu 

potencial de impacto sobre suas vidas, individual, familiar e societária. Desta maneira, 

a metodologia aplicada para a construção desse estudo foi a pesquisa bibliográfica, 

em consonância com a metodologia qualitativa utilizada em todo contexto da estrutura 

dessa pesquisa.  
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RESULTADO DA PESQUISA 

 

Apresenta-se, neste estudo, a oficina de ação que foi desenvolvida no projeto, 

uma revisão da literatura científica sobre os benefícios que as oficinas de arte 

proporcionam ao ser humano, e também como método de inovação, intervenção e 

avaliação utilizado por profissionais do serviço social como forma de reintegração 

social. Apresentam-se, ainda as ideias de alguns autores acerca do conceito de 

ativação do desenvolvimento pedagógico e social proporcionado por essas ações. 

 

O desenvolvimento de atividades artesanais na escola revela-se de grande 
importância, não só como meio para atingir as competências escolares 
tradicionais, mas também para formar profissionalmente estes jovens, 
fazendo a ligação entre a escola e a vida pós-escola. Capacidade mental 
geral – Engloba a linguagem, o raciocínio, a percepção, a memória e as 
capacidades sensoriais e motoras. Esta é a definição utilizada nos testes 
mais usuais. Raciocínio – Atingir um fim a partir de certas premissas, significa 
ter capacidade de raciocinar (ex.: resolução de problemas). Cultura Definida 
como o conjunto de conhecimentos que se baseia na memória e nas 
aprendizagens.  (SANTOS, 2014 p.31-34) 

 

 O resultado da pesquisa dar-se a um projeto de intervenção realizado no 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Para o início do 

projeto em junho de 2019 foi necessário a solicitação de recurso junto à Secretaria 

Municipal de Assistência Social (SEMAS) para a aquisição dos materiais que seriam 

usados na execução do mesmo. Porém, os materiais solicitados foram 

disponibilizados somente em agosto de 2019. 

A aplicação da ação do projeto (oficina) ocorreu no dia vinte de novembro de 

2019 das 08:00 horas às 11:00 horas e contou com a participação de oito 

adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas, a assistente social da 

instituição acima citada, autora do projeto entre outros membros do corpo de 

funcionários da instituição.  

Para o início da oficina foram esclarecidos acerca dos materiais que seriam 

utilizados bem como o manuseio das ferramentas necessárias, além de uma 

apresentação em slide contendo vários outros modelos e formas que os mesmos 

poderão replicar ou apenas se basear em novas criações. Após a apresentação foi 

entregue um kit contendo todas as peças necessárias para a construção de uma 

luminária (modelo em anexo) onde cada um fez a montagem (lixar, encaixar, parte 

elétrica, pintura etc.) com o auxílio e explicação da autora do projeto. 
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A participação e o empenho foi unanime, notou-se o interesse a interação com 

o grupo e a vontade de aprender. Muitos revelaram sua criatividade, podendo levar a 

peça para casa.  

Essa ação gerou entusiasmo, fonte de renda extra, além de benefícios que a 

arte proporciona a mente do ser humano. Por fim, o resultado na aplicação do projeto 

se percebeu que essas práticas de atividades como alternativas de intervenções são 

eficazes na transformação social dos indivíduos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como o 

projeto de atividades complementares a medidas socioeducativas pode transformar a 

vida dos adolescentes em conflito com a lei. Além disso, também permitiu uma 

pesquisa de campo a partir da experiencia de estagio supervisionado I e II no CREAS 

de Vilhena (RO), para obter dados mais consistentes sobre as etapas do processo de 

implantação de várias expressões de artes como músicas, artesanatos, esculturas 

entre outras. 

Sendo assim, este estudo pode vir a ser útil para a inspiração de outros 

profissionais, no tocante a importância de aproximar os adolescentes das formas da 

arte na construção da sua autonomia. É preciso nos valer de todas as estratégias 

necessárias a proteção de nossas crianças, adolescentes e jovens no 

desenvolvimento de propostas no âmbito social. Oportunizar o debate da sociedade 

na esfera das assistências a esses indivíduos, no que tange a problemática que os 

mesmos os enfrentam. 

Este estudo viabiliza a colaborar com a formulação das políticas voltadas ao 

combate à criminalidade em todo o país com ações interligadas entre escolas 

instituições e poder público. Dessa forma, a proposta deste estudo foi mostrar novos 

métodos e alternativas de mediações para o trabalho do profissional Assistente Social 

voltado a casos de alta complexidade ao tema proposto. Diante do exposto, a 

desvantagem desta pesquisa foi não encontrar bibliografias, monografias e artigos 

atualizados, devido a isso foram utilizados trabalhos de mais de dez anos atrás, desta 

maneira não foi esgotado a pesquisa desse tema, ainda há lacunas a ser pesquisado.  

Muitos são as vantagens referentes aos aspectos positivos gerados por essa 

pesquisa, diante da arbitragem como meio de solução dos conflitos societários, pois 

a especialização das demandas societárias obriga, progressivamente, a presença de 

profissionais qualificados para encontrar a solução ideal, nem sempre presente nos 

meios de vivencia.  
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FOTO 01: Materiais Utilizados Canos e Conectores em PVC 
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FOTO 2: Construção das Luminárias  
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FOTO 3: Luminária Cano PVC Pronta 
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   FOTO 4: Resultado do Projeto 


