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Texto 1- AULA 7 
 
ALGUMAS REFERENCIAS LEGAIS PARA O TRABALHO COM FAMILIAS DE 

ADOLESCENTES COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

 
A Família na legislação - Constituição Federal de 1988 

 

Art. 226: A Família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

  § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

  § 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos 

pais e seus descendentes. 

  § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 

homem e pela mulher.  

  § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, 

o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 

educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva 

por parte de instituições oficiais ou privadas. 

  § 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 

- A CF concretizou o que já existia na sociedade, ampliando o conceito de família e 
protegendo, de forma igualitária, todos os seus membros. 

- Os princípios constitucionais do Direito de Família reconheceram o pluralismo 
familiar existente em virtude da nova tipologia de família que se constituíram ao 
longo do tempo. 

- O Direito de Família engloba valores mais abrangentes, alcançando direitos 
fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, isonomia, ao reafirmar a 
igualdade de direitos e deveres do homem e da mulher e o tratamento jurídico 
igualitário dos filhos a solidariedade social e a afetividade que, nesse contexto, ganha 
dimensão jurídica. 

- A CF representou uma inovação na forma de se compreender a constituição familiar, 
agora não necessariamente proveniente de um casamento formal, mas fruto de uma 
“união estável”, entre um homem e uma mulher, como entidade familiar protegida 
pelo Estado. 

- A união entre um homem e uma mulher, legalizada ou não, com certa duração, 
enquadra-se nos moldes de um núcleo familiar, um agrupamento de pessoas unidas 
por laços de sangue, vínculos afetivos e comunhão de interesses.  

- Menciona a possibilidade de a família ser constituída por qualquer dos pais e seus 
descendentes, reafirma a igualdade entre o homem e a mulher na sociedade 
conjugal e estabelece o tratamento igualitário dos filhos, sem qualquer designação 
discriminatória. 
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- Existem três formas de constituição de família: a formada pelo casamento (seja ele 
civil ou religioso com efeitos civis), a formada pela união estável e a família formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes 

 

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. 

Art. 229:  

     Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever 

de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

 

A Família na legislação – O Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA  
 

Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e comunitária. 

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade 

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo 

físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou 

qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, 

pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada 

de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.   

Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária 

Art. 19.  É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.          

Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma 

do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de 

discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.   

Parágrafo único.  A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e 

responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser 

resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os 

direitos da criança estabelecidos nesta Lei.       

Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a 

suspensão do poder familiar.      



3 
 

Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 

descendentes. 

Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, 

independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei. 

Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer 

Art. 53. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, 

bem como participar da definição das propostas educacionais. 

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 

chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola. 

Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede 

regular de ensino. 

 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III - em razão de sua conduta. 

 

Art. 100. Necessidades pedagógicas da criança e do adolescente, preferindo-se o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários. 

Princípios: (dois especialmente ligados às famílias)  

- Responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais 

assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente; 

-  Prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do 

adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na 

sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que promovam a sua 

integração em família substituta. 

O conselheiro tutelar aplica medidas as pais e/ou responsáveis quando estes violam direitos. 

 
Art 136.  II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas (de proteção) 

previstas no art. 129, I a VII; 

Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável 

I - encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e 
promoção da família;          
II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 
alcoólatras e toxicômanos; 
III - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; 
IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; 
V - obrigação de matricular o filho e acompanhar sua freqüência e aproveitamento escolar; 
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VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado; 
VII - advertência; 
VIII - perda da guarda; 
IX - destituição da tutela; 
X - suspensão ou destituição do poder familiar 
 

Das Garantias Processuais  
 
Art. 111. São asseguradas ao adolescente: o  direito de solicitar a presença de seus pais ou 
responsável em qualquer fase do procedimento. 
 
Apuração do ATO INFRACIONAL - Na apreensão  
Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente 
liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua 
apresentação ao representante do MP, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil 
imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o 
adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da 
ordem pública. 
 
Na oitiva inicial - Art. 179. Apresentado o adolescente, o representante do MP, no mesmo dia e à 
vista do auto de apreensão, BO ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório e com 
informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua 
oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas. 
  
Na audiência de apresentação - Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária 
designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou 
manutenção da internação, observado o disposto no art. 108 e parágrafo. 
 
§ 1º O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da representação, e 
notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogado. 
 
 

A Família na legislação – Lei 12594/12- SINASE  

Art. 13.  Compete à direção do programa de prestação de serviços à comunidade ou de liberdade 
assistida: II - receber o adolescente e seus pais ou responsável e orientá-los sobre a finalidade da 
medida e a organização e funcionamento do programa;  

Art. 42.  As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação 
deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 (seis) meses, podendo a autoridade judiciária, se 
necessário, designar audiência, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cientificando o defensor, o 
Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou 
responsável.  

Art. 43.  A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas de meio 
aberto ou de privação da liberdade e do respectivo plano individual pode ser solicitada a qualquer 
tempo, a pedido da direção do programa de atendimento, do defensor, do Ministério Público, do 
adolescente, de seus pais ou responsável.  

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS  
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Art. 49.  São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa, sem 
prejuízo de outros previstos em lei:  

I - ser acompanhado por seus pais ou responsável e por seu defensor, em qualquer fase do 
procedimento administrativo ou judicial; 

Art. 52. Parágrafo único.  O PIA deverá contemplar a participação dos pais ou responsáveis, os 
quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador do adolescente.....  

Art. 59.  O acesso ao plano individual será restrito aos servidores do respectivo programa de 
atendimento, ao adolescente e a seus pais ou responsável, ao Ministério Público e ao defensor, 
exceto expressa autorização judicial.  

 

A Família na legislação – Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS 

Art. 2o  A assistência social tem por objetivos: a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice. 

Art. 6º. § 1o  As ações ofertadas no âmbito do Suas têm por objetivo a proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e, como base de organização, o território. 

§ 1o  São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social 
básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco 
social e pessoal. 

Art. 24-A.  Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) 

Art. 24-B.  Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 
(Paefi) 

A Política Nacional de Assistência Social - PNAS e a matricialidade 
sociofamiliar 

- A Matricialidade Sociofamiliar se refere à centralidade da família como núcleo social 
fundamental para a efetividade de todas as ações e serviços da Política de Assistência 
Social (PNAS). 

- Esta ênfase está ancorada na premissa de que a centralidade da família e a superação da 
focalização, no âmbito da política de Assistência Social, repousam no pressuposto de que 
para a família prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é necessário, em 
primeiro lugar, garantir condições de sustentabilidade para tal.  

-  Nesse sentido, a formulação da política de Assistência Social é pautada nas 
necessidades das famílias, seus membros e dos indivíduos. 

“Na matricialidade sociofamiliar, em que se dá primazia à atenção às 
famílias e seus membros, a partir do território de vivência, com prioridade 
àquelas mais vulnerabilizadas, uma estratégia efetiva contra a 
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setorialização, segmentação e fragmentação dos atendimentos, levando em 
consideração a família em sua totalidade, como unidade de intervenção; 
além do caráter preventivo da proteção social, de modo a fortalecer os laços 
e vínculos sociais de pertencimento entre seus membros, de modo a romper 
com o caráter de atenção emergencial e pós-esgotamento das capacidades 
protetivas da família”. (TEIXEIRA, 2009, p. 257)1  

 

Diretrizes para o Trabalho Social com Famílias no SUAS 

• O trabalho social com famílias no âmbito do PAIF baseia-se no respeito à heterogeneidade 
dos arranjos familiares, aos valores e crenças das famílias; no diálogo e combate a todas as 
formas de violência e discriminação.  

• Nesse sentido, busca fortalecer a assistência social como direito de cidadania e trabalhar 
com as vulnerabilidades e potencialidades das famílias e das redes sociais;  

• Suas metodologias devem oferecer suporte para o trabalho de superação de 
vulnerabilidades, de fortalecimento dos acessos, de fortalecimento de vínculos, de 
ampliação de competências, desenvolvimento de autonomia e fomento à participação. 

• Requer abordagens e metodologias participativas alinhadas às diretrizes, pressupostos e 
objetivos do SUAS. 
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