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OBJETIVOS 
 

 

1. Identificar a intersetorialidade como 

princípio norteador do SINASE e do 

Plano Nacional de Atendimento 

Socioeducativo. 

 

2. Compreender a intersetorialidade como 

lógica da execução da política de 

medidas socioeducativas visando 

consolidar  a proteção integral aos 

adolescentes. 

 

3. Descobrir caminhos para a prática da 

ação intersetorial no âmbito da política 

de  medidas socioeducativas. 



Entre a adolescência e o crime 
   

Eu queria ver o sol nascer;__________Mas não do jeito que eu vejo; 

Ver o orvalho das folhas caindo; _________E o sol surgindo do lado 

leste; 

Onde a natureza com tão pouca beleza promete;     

Dias que muitos não se esquecem; _________ Mais um dia amanhece. 
......... 

Há muito tempo quis tentar fugir dos homicídios; 

Se tornando assassino do próprio raciocínio; 

O inimigo maior, o cara que só; 

Andava adiantando a morte;     

E atrasando os arquivos da mente; 

Infelizmente bateu de frente com o pó; 

Se envolveu com a química a chance é mínima; 

E o poder destrutivo será maior;      

Na era do pó, na era do pó; 

A barba cresce e você se esquece de quem é você; 

Só quer viver na balada, maldita calada;   

Maltrata o ser, não seja eu, não seja você; 

..... 

Quantos mano se foram, um par de manos se foram; 

É muita treta, um par de pilantragem;..... 
 

https://www.letras.mus.br/consciencia-humana/315634/ 



Esta é a penúltima aula!!!! 

Uma palavra sobre 

estes momentos que 

estamos passando 

juntos!!! 



situação das famílias 

dos adolescentes 

atendidos 

composição e dinâmica 

das famílias 

rede de proteção 

pessoal na família e 

na comunidade 

necessidade de 

fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários 

possibilidades de 

trabalho com as famílias 

de adolescentes 

Do que 

tratamos na 

aula 

anterior? 



Intersetorialidade e  

interdisciplinaridade 



Eu sou eu com outros 

 Estamos em permanente relação com outros. Nossos encontros 

conectam saberes, sentimentos e realizações. 

 Busco o outro porque preciso e quero: dar e receber ajuda, interagir, 

me emocionar, me sentir acolhido e aceito. 

 Convivo em espaços onde se compartilham ideias e opiniões. 
 

 inter –  ação recíproca 

 dade -  qualidade, 
estado ou resultado da 
ação. 



relação que  favorece a articulação  e integração das políticas 

sociais para enfrentar os problemas dos sujeitos e produzir 

efeitos significativos para os mesmos. 

 

 

1.O SINASE propõe o trabalho intersetorial como 
necessário à  política socioeducativa. 

 

2. A intersetorialidade como possibilidade de romper o 
ciclo de exclusão social em que vivem os 
adolescentes atendidos.  

 

3. O desafio é o de construir a intersetorialidade 
articulada à interdisciplinaridade 
 

Intersetorialidade  - interdisciplinaridade 

Principais pontos 



    
“Intersetorialidade é aqui entendida como a articulação de saberes e 

experiências no planejamento, realização e avaliação de ações, 

com o objetivo alcançar resultados integrados em situações 

complexas (...). Visa promover um impacto positivo nas condições de 

vida da população, movimento de reversão da exclusão social"  
      (JUNQUEIRA, INOJOSA e KOMATSU, 1998).  

Como entendemos a Intersetorialidade? 

Propicia a introdução de 

práticas de planejamento, 

gestão e avaliação 

participativas e 

integradas.  
 



O modelo atual de organização das políticas 

sociais e seus paradigmas 

 O organograma da estrutura organizacional é 

desenhado (muitas vezes) para acomodar 

compromissos e alianças.  
 

 As estruturas organizacionais se apresentam num 

formato piramidal, composto de vários escalões 

hierárquicos e especializados.  
 

 O poder decisório é dividido entre os agentes 

internos e outros agentes da sociedade civil, que a 

elas se integram temporariamente. 
 

 Os problemas das áreas sociais críticas são vistos 

como carências e não expressão da exclusão 

social (direitos).  
 

Fragmenta a ação do 

Estado na prestação dos 

serviços à população.   



O modelo de organização intersetorial 
 

Uma nova organização precisa reconhecer que as populações: 

 não se distribuem ao acaso nas cidades;  

 formam conglomerados humanos que compartilham características similares de 
natureza cultural e socioeconômica; 

 apropriam-se coletivamente de certos territórios; 

 estabelecem  relações solidárias entre indivíduos e famílias que se reconhecem 
como um mesmo grupo populacional;  

 essa realidade gera problemas, ameaças, mas podemos enxergar oportunidades 
de mudanças.  



A  ideia interdisciplinar  
  

 Movimento contra a 
fragmentação do 
conhecimento e a 
necessidade do diálogo 
entre as disciplinas e 
oposição ao saber 
alienado.  

 

 A recuperação da 
unidade humana, 
formação do homem  
na sua totalidade.  

 Uma nova atitude, uma 
nova posição, um novo 
modo de olhar, de ler e 
compreender a dinâmica 
da vida,  do mundo, uma 
busca por restituir a 
unidade perdida do saber.  

 Mudança de atitude: 
substituição de uma 
concepção fragmentária 
pela unitária do ser 
humano. 

(FAZENDA, 1993) 

 

Desenvolvimento integral do adolescente 



Interdisciplinaridade 

 Processo que envolve a integração e 
engajamento de profissionais num 
trabalho conjunto; 

 integração das áreas do conhecimento  
entre si e com a realidade; 

 superação da fragmentação da prática; 

 formação integral dos beneficiários; 

 exercer a cidadania, mediante uma visão 
global de mundo e serem capazes de 
enfrentar os problemas complexos. 

 FAZENDA, 2000 



 exercício de relações de 
associação;  

 de colaboração; 

 de cooperação;  

 de complementação; 

 busca de coerência 

 flexibilidade 

 integração entre as 
especialidades. 

(FAZENDA,(1979, p.30-37) 

 

 

A prática da interdisciplinaridade no atendimento ao 

adolescente : a Interprofissionalidade 



Intersetorialidade e  

Redes integradas de 

atendimento 



A presença de um diagnóstico socioterritorial faz 

diferença nesse processo de conhecimento (do 

território) e [...] em seu papel no trabalho social.  

(KOGA 2013. p.31) 

O trabalho social no território evoca outras 

dimensões para sua operacionalização, como 

proximidade, sociabilidade e territorialidade, que 

[...] suscita um mosaico de relações que se 

estabelecem no território de vivência.  
(KOGA 2013. p.31) 

O território como “um plano de referência [...] depara-

se com novos desafios ao trabalho social [...]; 

caracteriza-se como uma condição que remete à 

escala do cotidiano, desorganizando ou quebrando 

estereótipos. 
(KOGA 2013. p.31) 

KOGA. Dirce. Aproximações sobre o conceito de território e sua relação com a universalidade das políticas 

sociais. Serviço Social em Revista, LONDRINA, V. 16, N.1, P. 30-42, JUL./DEZ. 2013  

Intersetorialidade no território 



Essa ação articulada  entre políticas 

intersetoriais e inter governamentais permite 

também o intercambio entre agentes sociais,  

potencializa e amplia o desempenho de cada 

política pública de per-si.  

As conexões necessárias à articulação de 

políticas sociais públicas  não são apenas 

as de ordem comunitária e territorial mas 

exigem a vinculação à redes temáticas e 

institucionais de toda a cidade.  

Articulação  de políticas  sociais no território  

Participação 

Territorialidade 

Intersetorialidade 



A operacionalização da formação 

da rede integrada de atendimento 

é tarefa essencial para a efetivação 

das garantias dos direitos dos 

adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas, 

contribuindo efetivamente no 

processo de inclusão social do 

público atendido. (SINASE, 2006, 

p.29).  

Rede integrada de atendimento  



Os curtos-circuitos da rede e os 

riscos à criança e adolescente  

 O risco pela falta de políticas estruturadas, implicando numa 

culpabilização da família, da criança e do adolescente 

 

 O risco da falta de ancoragem - horizontalidade sem 

responsabilidade – gera conflitos e desânimo. 

 

 O risco pelo excesso: a vitimização secundária pela 

sobreposição, repetição de intervenções. 

 

 O risco pela desarticulação: intervenções promotoras de 

novos abusos 

 

 

 

Eduardo Rezende Melo 



Preencha a ficha individualmente e depois discuta em grupo: 

 

 O que tem facilitado a articulação, os contatos e parcerias entre o SMSE e 

outros atores da rede local? 
 



Café com 

prosa 
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http://www.dialogossocioeducativos.wordpress.com 

http://www.dialogossocioeducativos.wordpress.com/


Desafios da articulação 

na socioeducação 



 Disposição para uma articulação que acolha a participação de várias políticas 

públicas setoriais e derrube limites de serviços que agem isoladamente. 

 

A estrutura dos serviços públicos com os quais convivemos são  verticalizadas e 

compartimentalizadas.  

As intenções de integração e maior flexibilidade ainda convivem com modelos 

mais hierárquicos : estamos num momento de transição.  

 

 Persistência para ir além dos primeiros movimentos - Manter os encontros 

periódicos. 

Desafios para a articulação 



...a intervenção mediada e organizada 

através de Redes de Políticas Sociais 

representa uma alternativa para 

qualificar o trabalho social na busca 

pelo atendimento integral das demandas 

das famílias e de seus membros, em sua 

amplitude e diversidade, como relativas 

aos cuidados com a saúde, educação, 

habitação, alimentação, trabalho e renda, 

assim como necessidades específicas de 

crianças, portadores de deficiências, 

idosos, entre outros segmentos.  
(PFEIFER, 2009.p.2) 



A mobilização de parcerias e ações 

multissetoriais dependerá, antes de tudo, 

da “mobilização de vontades” que 

possam viabilizar, apesar das dificuldades 

do percurso, os necessários  pactos de 

complementaridade e de cooperação 

entre atores sociais, organizações,  

projetos e serviços.  
 

Bernardo Toro 

      Incluir os sujeitos na 

diversidade de  redes 

sociais: -   sociabilidade e 

convivência social no 

cotidiano.  

 

     Facilitar a aquisição de 

bens culturais que ampliem 

a perspectiva educativa , de 

trabalho, lazer e 

participação social. 

 

     Estimular, acompanhar e 

apoiar o desenvolvimento  

humano  dos sujeitos. 



Dilemas dos programas socioeducativos em meio aberto 
 

DROGAS: CONSUMO, TRATAMENTO/ SAUDE MENTAL E TRÁFICO 

 

Dificuldade em  dialogar com o Poder Judiciário sobre a situação de 

adolescentes em medida socioeducativa com  problemas  na área da 

Saúde Mental 

Há grande incidência de adolescentes envolvidos com o tráfico, que, 

além da questão financeira lhes confere a ilusão de poder/status. 

Dificuldade de inserção do adolescente em programas específicos de  

orientação e também no mercado de trabalho.  

Outros dilemas????? 



Dilemas dos programas socioeducativos em meio aberto 
Alunos e alunas do curso de especialização 2011 

EDUCAÇÃO / ESCOLA 

 

• Pouco sucesso na inserção e permanência do adolescente na escola. Há 

preconceito com os adolescentes e jovens em cumprimento de medida.  

• A escola não é atrativa para os adolescentes, não tem propostas 

pedagógicas inovadoras e diversificadas.  

• O espaço físico de algumas escolas não é atrativo e passa a mensagem 

inconsciente de descaso e desimportancia. 

• Relação tensa do adolescente em cumprimento de medida com os 

professores e funcionários da escola 

Outros dilemas????? 

 

 



SINASE e políticas 

públicas 

O SINASE e a proposta 

de ação intersetorial 



SINASE e políticas públicas 
 

Educação 

Ensino fundamental obrigatório e ensino médio gratuitos 

Oferta de ensino noturno regular 

Atendimento educacional aos adolescentes com deficiência 

Programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e 

assistência à saúde 

Formação Profissional 

 

Saúde 

Promoção e atenção integral à saúde do adolescente, especialmente em 

saúde mental, agravos psicossociais, dependência química, saúde sexual e 

reprodutiva 

Não confinamento em alas ou espaços especiais dos adolescentes com 

transtornos mentais. 



SINASE e políticas públicas 
 

Saúde 

Acesso a tratamento extra-hospitalar aos adolescentes com transtornos 

mentais; 

Direito de assistência pré-natal, parto e puerpério na rede SUS, bem como do 

direito à amamentação no prazo previsto; 

 Inclusão de dados e indicadores de saúde deste segmento nos sistemas de 

informação do SUS 

Reforma e aquisição de equipamentos das unidades de saúde 

Equipes mínimas de saúde nas unidades de atendimento socioeducativo de 

internação 

Fornecimento de medicamentos e insumos destinados às equipes do PSF 

 



Assistência Social 
 
Acompanhamento jurídico-social e apoio psicológico  

Orientação para obtenção de documentos pessoais 

Oferta de espaços de lazer 

Acesso a programas de transferência de renda básica 

Capacitação e preparação para o mundo do trabalho 

 

Trabalho/Emprego  
 
Desenvolvimento de programas de profissionalização, inserção no 

mercado de trabalho e geração de renda 

SINASE e políticas públicas 



Previdência Social 
 
Direito a plano de benefícios para o 

adolescente aprendiz e ao trabalhador a partir 
de 16 anos 

 

Cultura 
 
Acesso dos adolescentes às fontes de cultura 

nacional 

Apoio e incentivo às manifestações culturais 
dos adolescentes 

 

SINASE e políticas públicas 



SINASE e políticas públicas 



Atendimento escolar a adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas  em meio aberto na cidade de São Paulo:  Aos técnicos 

do sistema socioeducativo  e aos profissionais da educação escolar  

Pactos 

intergovernamentais 



SINASE e políticas 

públicas 

Alguns caminhos para 

desenvolver as ações 

intersetoriais 



 Princípio da auto implicação 

Tudo o que fazemos, onde quer que façamos nos afeta – estamos 

implicados. O caminho da individuação  se conecta com  o sentido do 

bem  coletivo 

 Princípio da autonomia solidária 

A autonomia de gestão das unidades de prestação de serviços aos 

cidadãos (escolas, unidades básicas de saúde....) se conjuga com o 

reconhecimento da necessidade de cooperação entre agencias  da 

política e dos serviços nos microterritórios  

 Princípio da interdependência  

A incompletude institucional e profissional possibilita a contribuição de 

diferentes atendimentos e de múltiplas fontes de conhecimento e maior 

interatividade. 

Reforço do sentimento de pertencimento, filiação e de 

corresponsabilidade . 

Princípios geradores de uma nova organização dos serviços e 

programas 



 Principio da Flexibilidade e Agilidade  

A flexibilização dos serviços visa atender as reais demandas dos 
cidadãos . Padrões homogêneos e também heterogêneos. 

A circulação ágil de informações sobre a cidade real, evidencia as 
demandas e oportunidades, redes e sujeitos que transitam na esfera 
pública 

 Princípio da cidadania 

Compreensão da relação virtuosa entre direitos e deveres ,  garantia 
de interlocução política e de exercício do controle social.   

A corresponsabilidade leva à maior efetividade das ações ,  
transparência de propósitos e melhor desempenho dos serviços e 
programas. 

 

 

Princípios geradores de uma nova organização dos serviços e 

programas 



Onde estão as organizações 

sociais, os órgãos públicos 

e outras forças ativas que já 

articulamos para garantir 

mais direitos para os 

adolescentes ??? 

Mapear os programas, serviços e 

recursos existentes e o que falta 

O que falta????? 

CEDECA 

INTERLAGOS 



Condições 
 Uma boa articulação exige legitimidade institucional e pessoal para 

garantir que se abram os contatos e que a negociação possa 

prosperar.  

 A ação de articulação precisa estar planejada para produzir algum 

resultado concreto, - se possível uma intervenção conjunta -, sem o 

que os participantes perdem a motivação de continuar juntos.  

  

Divulgação 
 A visibilidade facilita a articulação. 

  

Parcerias 
 Uma parceria amplia as possibilidades para novos contatos, provoca 

um encadeamento profícuo de relações institucionais que 

conformam um capital relacional importante. 

 Nas parcerias, o outro (que também somos nós) precisa sentir que 

sua participação é útil, que todos podem aportar conhecimento ou 

recursos importantes.  

Para uma boa 

articulação 



Atividade em grupo: 

• Divisão em subgrupos de 6 pessoas 

 

 

Que outros caminhos são possíveis para melhorar 
a articulação e a cooperação entre os serviços no 

território? 



Apresentação dos grupos 

• Comentários do(a) professor(a) 

•  Fechamento 
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