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Resumo  

 
Este estudo teve como objetivo compreender como se deu o atendimento 
socioeducativo de adolescentes, realizado em regime domiciliar no contexto da 
pandemia da Covid-19, na Unidade Socioeducativa de Semiliberdade masculina de 
Araguaína (USL) no estado do Tocantins (TO). O texto foi construído por meio da 
revisão do referencial teórico que aborda o sistema de garantias de direitos de 
crianças e adolescentes no contexto nacional e a partir da análise das narrativas de 
educadores que trabalham com medidas socioeducativas. A metodologia 
fundamentou-se na abordagem qualitativa, por meio da pesquisa exploratória, 
utilização da observação participante e aplicação de um questionário a quatro agentes 
socioeducativos, atuantes na USL. Como resultado, a pesquisa mostrou que as 
narrativas dos pesquisados revelam sentimentos adversos relativos ao novo modelo 
de atendimento, reinvenções no seu papel enquanto socioeducador, insatisfação na 
falta de compromisso dos adolescentes com a medida e descrença nos resultados, 
considerando a aplicação da medida na modalidade remota e os desafios enfrentados 
nos atendimentos realizados no período pandêmico. Analisando os esforços da 
equipe socioeducativa, observou-se que o trabalho efetuado, ao que parece, não 
contribuiu para o sucesso da medida. Espera-se que o presente trabalho possa 
contribuir com análises sobre a socioeducação e garantia da proteção integral dos 
adolescentes em cumprimento de medida a partir das reflexões trazidas sobre um 
período desafiador como o da pandemia da Covid-19. 
 
Palavra Chaves: Adolescentes; Socioeducação; Medida socioeducativa; 
Atendimento domiciliar; Pandemia.  
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Introdução  
 

As intensas discussões e entendimento acerca da Doutrina da Proteção 

Integral se deram a partir da Constituição Federal 1988 e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), criado pela Lei n° 8069/90, bem como o atendimento às crianças 

e adolescentes, especialmente àqueles em condições de vulnerabilidade social.  

Antes do ECA, crianças e adolescentes eram amparados pelo antigo Código 

de Menores, o qual admitia a Doutrina da Proteção irregular. Tal doutrina tinha um 

caráter meramente punitivo, ao contrário do ECA que emergiu com um viés 

pedagógico, confirmando a adoção da Doutrina da Proteção Integral.  

Após a regulamentação do ECA, foram criados instrumentos que garantissem 

sua efetivação como o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA), por meio da Lei nº. 8.242, de 12 de outubro de 1991, que se constitui 

num órgão deliberativo, formulador e controlador das ações de promoção, proteção e 

defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

Desse modo, a Doutrina da proteção Integral orienta a garantia dos direitos 

fundamentais inerentes às crianças e adolescentes, de modo que cresçam e 

construam suas identidades livre de influências negativas, sendo responsabilidade da 

sociedade, do Estado e da família garantir tais direitos, respondendo penalmente 

quando ocorrer seu não cumprimento. 

No entanto, o adolescente que viola direitos de outros, ou seja, pratica qualquer 

ato ilícito, deve responder por sua suposta liberdade de escolha perante o sistema 

próprio de responsabilização previsto no ECA, recebendo a aplicação de uma medida 

socioeducativa como sanção ou responsabilização do ato infracional cometido, 

devendo ser a menos interventiva possível, mantendo a liberdade dos direitos a eles 

garantidos. Caso o ato infracional seja de menor relevância, prioriza-se uma medida 

socioeducativa de meio aberto, contrariamente a uma sanção mais severa, como a de 

internação (COSTA, 2012). 

No tocante a socioeducação, essa discussão oferece desafios no cumprimento 

do seu papel na formação do sujeito em privação/restrição de liberdade. Na 

responsabilização quanto à prática do ato infracional, sob uma perspectiva 

pedagógica, o foco de atenção deve estar voltado ao/a adolescente, pois um ato 

infracional, ainda que seja grave, não deve ser avaliado como perspectiva final e única 

do ser humano. Em outras palavras, é preciso considerar que além das dificuldades 
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específicas que podem ter impactado a vida dessas pessoas, outras dimensões 

podem e devem ser desenvolvidas, de modo a revelar neste/a adolescente aptidões 

e capacidades que somente uma análise criteriosa e sensível permitirá o seu 

despertar e desenvolvimento (COSTA, 2006). 

Diante do exposto, a criação do CONANDA trouxe à tona a necessidade de 

normatizar a política de atendimento socioeducativo, a partir daí surge o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), sob a Lei nº 12.594, de 18 de 

janeiro de 2012. Essa normativa contempla os princípios, regras e critérios que 

orientam a execução das medidas socioeducativas.   

O Estatuto da Criança e do Adolescente assevera que as medidas 

socioeducativas devem seguir um modelo eminentemente pedagógico, objetivando a 

reeducação ao invés de sanção, ou seja, com foco na ressocialização e também as 

medidas são aplicadas ao adolescente por uma autoridade competente e de acordo 

com a apuração da prática do ato infracional.  

Quando for aplicada uma medida socioeducativa ao adolescente que cometeu 

ilicitude, é preciso verificar a prática do ato infracional para que sejam tomadas as 

medidas cabíveis, sendo estas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação 

de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade 

e internação em estabelecimento educacional (BRASIL,1990). 

Dentre as medidas socioeducativas, destaca-se a de Semiliberdade, que 

conforme o SINASE, se constitui como medida restritiva de liberdade, aplicada nas 

Casas de Semiliberdade e que pode ser determinada como primeira medida, 

progressão, ou como forma de transição para o meio aberto. Durante o cumprimento 

desta, o adolescente tem direito de acesso e vínculo institucional externo, como por 

exemplo, a obrigatoriedade escolar e atividades profissionalizantes, na perspectiva de 

que haja uma interação estável entre o órgão responsável pela aplicação da medida 

e a comunidade, aproveitando prioritariamente, recursos da própria comunidade 

(BRASIL, 2012). 

A Semiliberdade é uma medida considerada intermediária, pois não priva 

integralmente o adolescente de sua liberdade, porém modifica sua relação com o meio 

social e familiar, bem como confere a necessidade de o mesmo passar a semana na 

unidade socioeducativa para cumprir com as atividades pedagógicas e formativas. 

Somente nos finais de semana que ele é liberado para ficar junto da família e/ou onde 

for acolhido.  
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No Programa de Semiliberdade, as atividades devem ser ofertadas em 

ambientes externos com a finalidade de incluir o adolescente novamente na 

comunidade e promover o seu retorno ao convívio social e familiar, sendo a 

escolarização importante e necessária na progressão ou até mesmo extinção da 

medida.  

Quanto à educação escolarizada, esta é um direito garantido pela Constituição 

Federal. Desse modo, quando o adolescente dá entrada no espaço socioeducativo, o 

profissional pedagogo é quem faz o acompanhamento do processo de escolarização 

do socioeducando1 faz a acolhida e diagnóstico sobre o nível de escolarização para 

efetivar a matrícula na instituição de ensino, constituindo-se num quesito essencial e 

obrigatório no processo socioeducativo. Nesse momento, é fundamental orientar o 

adolescente a assumir o compromisso com sua medida e, principalmente, com a 

escola. 

Acompanhar o processo de escolarização dos adolescentes em cumprimento 

de medida de Semiliberdade, por si só, representa um desafio para os/as 

pedagogos/as atuantes na socioeducação. Essa tarefa tornou-se ainda mais 

complexa a partir do ano de 2020, com o advento da pandemia da covid-19, isso 

porque constatou-se:  

grande dificuldade em trabalhar pedagogicamente com os jovens inseridos 
nesse meio, buscando novas abordagens para a convivência social e 
institucional, adequando as metodologias e práticas a serem adotadas nos 
locais que contam com jovens em situação de privação de liberdade, 
(MIRANDA; BARROS; ALVES, 2021, p.10) 

 

Durante o período da Pandemia da Covid-19, o qual trouxe novas demandas 

em função da necessidade de readaptação dos espaços laborais em função do 

isolamento social que foi imposto em esfera mundial, esse processo se apresentou 

ainda mais desafiador, porém, tais proposições precisam ser pensadas no sentido de 

refletir sobre os direitos desses jovens levando em consideração o momento 

pandêmico.  

Com o advento da pandemia do novo coronavírus, o Juizado da Vara da 

Infância e Juventude da Comarca de Araguaína-TO, determinou que os adolescentes 

que cumpriam suas medidas presencialmente na Unidade Socioeducativa de 

Semiliberdade de Araguaína (USL) até março de 2020, dessem continuidade ao 

 
1 Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. 
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cumprimento da medida em regime domiciliar, sob orientações e acompanhamento 

das equipes Técnica, Administrativa e Agentes de segurança.  

Das ações que eram desenvolvidas anteriormente à pandemia, foram mantidos 

os atendimentos com os profissionais e o acompanhamento escolar. As aulas eram 

realizadas em formato remoto, cabendo à equipe acompanhar as atividades na 

residência de cada socioeducando. Logo no início das visitas, a equipe 

técnica/pedagógica se deparou com algumas adversidades, pois embora tenha 

iniciado um trabalho diferenciado, não se encontrava preparada para desenvolver o 

trabalho conforme proposto pelo juizado local. 

Destarte, o presente estudo é resultado da atuação prática da pesquisadora, 

de observações e análise realizadas sobre esse atendimento domiciliar, realizado em 

caráter emergencial e substitutivo à escolarização dos adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa da Unidade de Semiliberdade Masculina de Araguaína/TO, 

trazendo em seu bojo um relato de experiência acerca dos desafios enfrentados pela 

equipe pedagógica durante a Pandemia da Covid-19 no ano de 2021.  

Diante do exposto, visa-se responder a seguinte problemática: a equipe da 

Unidade Socioeducativa de Semiliberdade Masculina de Araguaína/TO conseguiu 

atuar de modo efetivo e eficaz durante a pandemia da Covid-19? Nesse sentido, como 

objetivo geral, buscou-se compreender como se deu o trabalho dos agentes nesta 

unidade durante o momento pandêmico e quais desafios com que se depararam a 

equipe pedagógica da unidade no acompanhamento escolar dos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa durante a pandemia da Covid-19. 

Especificamente, o trabalho se propôs a realizar um debate sobre os conceitos 

e a legislação pertinente no trabalho de organização das atividades necessárias à 

ressocialização dos adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa; 

compreender como se deu o processo de acompanhamento em regime domiciliar 

durante o período pandêmico; descrever situações-problemas surgidas durante as 

visitas relacionados a escolarização dos adolescentes; apresentar e analisar os 

desafios experienciados pela equipe pedagógica durante o atendimento domiciliar dos 

adolescentes em cumprimento de medida da USL. 

 As particularidades do trabalho com as medidas socioeducativas têm sido 

temáticas de alguns estudos no Brasil, notadas nas pesquisas de Antônio Carlos 

Gomes da Costa (2006). Em seu livro eletrônico Socioeducação: Estrutura e 

Funcionamento da Comunidade Educativa, o autor orienta aqueles que atuam no 
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campo da implementação da medida socioeducativa de internação, especialmente a 

equipe dirigente e técnica das unidades de internação. 

 Os autores Miranda, Barros e Alves (2021), tratam da temática ações 

socioeducativas em tempos de pandemia, contribuindo de forma significativa com 

esse estudo. Já autores como Santana, Oliveira e Machado (2012) destacam a 

escolarização como uma característica peculiar da socioeducação, a qual é também 

muito versada no contexto social. 

 Essas pesquisas foram fundamentais para a discussão sobre os atendimentos 

em domicílio realizados pela Equipe pedagógica (Pedagogos, Psicólogo, Assistentes 

Social, Enfermeira e Agentes de Segurança) da USL de Araguaína prestados aos 

socioeducandos durante a pandemia.  

 Acreditando que “as oportunidades educativas são as que verdadeiramente 

desenvolvem o potencial humano. As demais criam condições para isso” (COSTA, 

2006, p. 64), principalmente para pessoas de baixa renda ou que possuem condição 

social e realidades marcadas pela dificuldade financeira e/ou maior risco de 

vulnerabilidade, do qual emergem a quase a totalidade dos adolescentes em conflito 

com a lei acompanhados na unidade estudada2, a presente pesquisa foi pensada a 

partir das vivências experimentadas no acompanhamento escolar dos adolescentes 

durante o período pandêmico. Intenta-se despertar o interesse social quanto a 

importância do trabalho socioeducativo de modo a torná-lo relevante para pesquisas 

futuras. 

 

Metodologia   

  
 A pesquisa surgiu das reflexões sobre as experiências vivenciadas pela autora 

enquanto pedagoga atuante numa Unidade Socioeducativa de Semiliberdade de 

Araguaína/TO. O pedagogo é responsável pelo acompanhamento escolar dos 

adolescentes em cumprimento de medida, desse modo, este estudo é resultado de 

 
2 Segundo o boletim estatístico da unidade de socioeducação de Semiliberdade de Araguaína-TO de 
2021, 94,73% dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa são oriundos de famílias com 
média de renda até 1 salário mínimo, se configurando em classe econômica vulnerável, conforme indica 
o novo critério para a definição das classes sociais no Brasil adotado a partir de 2014 pela Associação 
Brasileira de Empresas e Pesquisas (Abep), elaborado por Kamakura e Mazzon (2013). 
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uma análise alcançada durante as visitas domiciliares no período que sucedeu a 

Pandemia da Covid-19, no ano de 2021.  

 Optou-se pelo método de pesquisa qualitativa para atribuir ao trabalho um 

cunho cientifico que possa ir além de um relato de experiência. Dessa forma, decidiu-

se também pela realização de uma revisão bibliográfica sobre a temática abordada, 

em especial sobre o atendimento socioeducativo em unidades de semiliberdade 

durante o período pandêmico, e, para complementar o estudo, uma pesquisa 

exploratória foi realizada, tendo sido efetuada a técnica da observação bem como a 

aplicação de questionário composto por 6 questões abertas estruturadas para 

responder os objetivos da pesquisa (Anexo 1). 

 De acordo com Marconi e Lakatos (2008), a pesquisa qualitativa considera os 

dados e explica os aspectos mais profundos da análise, apresentando a complexidade 

dos desafios e dificuldades enfrentadas numa realidade social. Assim, coube detalhar 

as situações vivenciadas nas visitas domiciliares feitas aos adolescentes da unidade 

estudada, conforme será exposto mais adiante. Conforme Godoy (1995), nesse tipo 

de pesquisa: 

o pesquisador vai a campo buscando “captar" o fenômeno em estudo a partir 
da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos 
de vista relevantes. Vários tipos de dados são coletados e analisados para 
que se entenda a dinâmica do fenômeno, (GODOY, 1995, p.21). 
 

 A partir de pontos que foram sendo esclarecidos no transcorrer da pesquisa, o 

caminho qualitativo teve, entretanto, que ser administrado transversalmente e de 

diversas formas, ou seja, constituiu-se numa investigação que pôde ser conduzida sob 

a ótica de diferentes trajetos, permitindo resultados coerentes (GODOY, 1995). 

  Desse modo, a técnica da observação promoveu maior aproximação entre 

objeto e pesquisador, bem como apontou que o uso dessa metodologia nas pesquisas 

qualitativas admite que estamos em constante aprendizado, entendendo e intervindo 

nas ações durante o seu percurso, tornando a observação parte desse processo 

(MARTINS, 1996). 

 No apontamento desse estudo, conforme explicitado, foram aplicados 

questionários com 04 servidores que estiveram presentes nas visitas feitas aos 

adolescentes. Dentre os respondentes, estão o coordenador da unidade, uma 

pedagoga e dois agentes de segurança. Durante a análise será considerada a 

experiência da pesquisadora enquanto pedagoga atuante na mesma unidade. As 

questões, previamente elaboradas para atender os objetivos da pesquisa, tiveram o 
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intuito de dar veracidade e maior confiabilidade ao trabalho, tendo em vista a 

perspectiva de não se esgotar o conhecimento sobre essa realidade somente a partir 

do relato da experiência da pesquisadora.  

 Nesse sentido, o estudo teve como base metodológica, além da pesquisa 

qualitativa, a qualitativa participante, em que o pesquisador ao mesmo tempo que 

realiza a observação dos fenômenos, partilha junto aos sujeitos pesquisados suas 

vivências, participando sistematicamente e de forma permanente, ao passo que 

ocorre a pesquisa (SEVERINO, 2013).  

 As observações foram descritas com base nas ações desenvolvidas durante as 

visitas técnicas, incluindo além das atividades da área da Pedagogia, as das áreas de 

atuação contempladas na ação socioeducativa, trazendo em seu bojo a 

fundamentação legal e um referencial teórico metodológico.  

 Assim, considerando o caráter pedagógico da medida socioeducativa, a 

proposta referencial teórica desta pesquisa considera e repensa a exclusão histórica 

que grande parte dos/das adolescentes autores de ato infracional vivenciaram por 

muito tempo, até que se construíssem instrumentos legais que respeitassem a 

singularidade desses sujeitos. No entanto, 

[...] com a pandemia causada pelo coronavírus (covid-19) que afeta o mundo 
todo, as instituições e a sociedade, de modo geral, têm se deparado com um 
novo cenário para atuação, merecendo um destaque especial o campo 
socioeducativo, (MIRANDA; BARROS; ALVES, 2021, p. 02). 

 

 Tendo em vista a situação das unidades socioeducativas cujo funcionamento 

precário se caracterizava pela superlotação, o Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA), em conformidade com a Resolução n.º 313 

do Conselho Nacional de Justiça, de 19 de março de 2020, estabeleceu critérios para 

unificar o funcionamento dos serviços judiciários, objetivando prevenir o contágio pela 

Covid-19 e garantir o acesso à justiça durante o período emergencial, propondo a 

reavaliação das medidas socioeducativas de internação, internação provisória e 

semiliberdade, para fins de eventual substituição por medida em meio aberto, 

suspensão ou remissão (BRASIL, 2020b).  

 Porém, o Judiciário da cidade de Araguaína, ao receber os adolescentes 

advindos da cidade de Palmas, que estavam em cumprimento de medida no CEIP 

(Centro de Internação Provisória) ou no CASE (Centro de Atendimento 

Socioeducativo) que receberam como progressão de medida a Semiliberdade, os 

mantiveram cumprindo-a em seus domicílios, incumbindo as equipes técnica e de 
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agentes de segurança da unidade local de acompanhá-los em suas residências 

durante duas vezes por semana, ficando a critério da gestão escolher os dias, sem 

explicitar exatamente como seria esse acompanhamento. Logo, na unidade em 

questão: 

visualiza-se um novo aspecto na aplicabilidade da medida socioeducativa de 
privação de liberdade, uma vez que a situação trazida pelo cenário atual 
pandêmico conduz a uma nova percepção das instituições e de suas ações 
sociais, bem como obriga os profissionais envolvidos com a educação a achar 
mecanismos que possam ser adequados à nova realidade vivenciada, por 
meio da introdução de disposições normativas que possibilitem e ampliem os 
recursos metodológicos utilizados para lidar com as adversidades e superar 
os tensionamentos decorrentes da situação atual, (MIRANDA; BARROS; 
ALVES, 2021, p.13). 

 

 Ainda que o processo pandêmico tenha desviado o trabalho que vinha sendo 

desenvolvido em algumas unidades socioeducativas do Estado do Tocantins, a 

atuação da equipe multidisciplinar da unidade citada nesse estudo reconhece que o 

ato ilícito cometido pelo adolescente não anula sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento e seus direitos garantidos por lei, mantendo o acompanhamento de 

algumas ações como o da escolarização, apesar das adversidades consideradas 

durante o ano de 2021.  

 Conforme explicitam Miranda, Barros e Alves (2021): 

[...] verifica-se uma grande dificuldade em trabalhar pedagogicamente com 
os jovens inseridos nesse meio, fazendo-se necessário remodelar 
urgentemente a forma de convivência social e institucional para que ocorra 
uma adequação das práticas a serem desenvolvidas nos espaços em que 
esses jovens se encontram em privação de liberdade, pautadas no repensar 
do direito à vida aos casos concretos que o plano fático nos traz, (MIRANDA; 
BARROS; ALVES, 2021, p.02-03). 

 

 Para além disso, durante as visitas não foi respeitado o distanciamento social 

em decorrência do modelo de acompanhamento em regime domiciliar. Apesar das 

recomendações da Organização Mundial da Saúde, da Lei n° 13.9793 e do Plano de 

Contingência para prevenção de contágio e disseminação por coronavírus no Sistema 

Socioeducativo do Tocantins (2020)4, o único protocolo adotado nas visitas foi o uso 

de máscaras e álcool em gel. 

 
3 Esta lei refere-se as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. 
 
4 Trata-se de documento norteador de ações dentro do Sistema Socioeducativo do Estado do Tocantins 
considerando a pandemia causada pelo agente novo coronavírus (COVID-19). 
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Pensando nessas adequações e dificuldades do trabalho pedagógico, foi 

proposta uma discussão nesse estudo a despeito da experiência adquirida durante o 

acompanhamento escolar em domicílio  dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de semiliberdade, evidenciando a importância desta pesquisa para 

exemplos de outros ajustamentos, caso haja necessidade em outras unidades, ou 

mesmo em trabalhos futuros que ensejem refletir sobre a atuação da socioeducação 

num período tão desafiador e específico como o vivenciado durante a pandemia do 

novo coronavírus. 

Desse modo, foi realizada uma importante revisão bibliográfica anterior à 

pesquisa de campo. Esse estudo trouxe importantes contribuições de autores que 

trabalham a temática socioeducação e adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa, porém, quanto a busca por referenciais que tratam do tópico 

socioeducação e pandemia, os achados foram incipientes, devido ao recente contexto 

e poucas publicações a respeito, o que por si só justifica a importância desse estudo, 

já que não foram encontrados trabalhos que discutem a perspectiva de equipes 

pedagógicas no contexto abordado. 

 

A Revisão bibliográfica 

 

 Para a revisão da literatura utilizou-se os descritores socioeducação, 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, pandemia, atendimento 

domiciliar e o operador booleano AND. A combinação entre esses termos fora utilizada 

na base de dados da Scientific Electronic Library Online - Scielo, a partir de filtragem 

com a delimitação temporal de trabalhos publicados entre 2020 e 2021.  

 Foram encontrados vários trabalhos, os quais versam sobre temas variados 

relativos ao novo modelo de trabalho socioeducativo, a atuação da Psicologia em 

tempos de pandemia, políticas públicas destinadas a socioeducação, o papel do 

agente de segurança, a saúde dos adolescentes, dentre outros. Uma combinação com 

esses termos-chave também foi aplicada no Google Acadêmico, tendo sido 

encontrados poucos trabalhos que se relacionavam aos objetivos e temática desta 

pesquisa.  

 Destaca-se a dissertação de mestrado de Igor Fernando Castro Silva. O 

mesmo discute a efetivação das medidas socioeducativas de Semiliberdade em 

tempos de pandemia na cidade Timon, no Maranhão, de modo que como resultado 
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da pesquisa, percebe-se que, embora a pandemia tenha trazido algumas limitações, 

não houve alteração na forma de aplicação da medida.  

 Em pesquisa no Google Acadêmico, foi encontrado também o trabalho de 

Avelino, Arruda e Lopes (2021), que chamou a atenção para o modelo de atendimento 

durante a pandemia numa Casa de Semiliberdade em Ponta Grossa/PR, que se 

assemelha ao padrão de cumprimento de medida da USL, foco desse estudo. Todavia 

foi constatado que a atuação das equipes socioeducativas de ambas as unidades se 

distingue, já que a primeira realizou os atendimentos e acompanhamento escolar 

remotamente, ou seja, foram utilizadas tecnologias na escolarização nesse período, 

enquanto que a segunda manteve as atividades presenciais, no entanto, realizadas 

nas residências dos socioeducandos. Esse artigo, do ano de 2021 e intitulado 

Semiliberdade e boas práticas em tempos de Covid-19: reinventando a atuação 

profissional, faz parte de um livro eletrônico, cujo tema é Socioeducação do Paraná 

na Pandemia: Desafios e legados, ainda em aprovação. 

 Logo, se entende que por meio dessa revisão bibliográfica, a qual desvelou 

poucos trabalhos, foi possível compreender que as medidas socioeducativas têm sido 

temáticas de alguns estudos no Brasil, os quais explicitam tais medidas e suas 

particularidades. A temática tem despertado o interesse de pesquisadores, iniciantes 

no trajeto científico e sendo importante norteador para profissionais que atuam na 

área, no entanto, quanto ao atendimento domiciliar a esses adolescentes durante a 

pandemia, não foram encontrados estudos. 

 Compreende-se, desse modo, a relevância do presente estudo como possibilidade 

de também atender as demandas de sujeitos interessados no tema e no período 

abordado. 

  

Conhecendo a Unidade Socioeducativa de Semiliberdade de Araguaína-TO 

 

 A unidade socioeducativa apontada fica localizada na cidade de Araguaína no 

Estado do Tocantins, tendo sido inaugurada no ano de 2007. Seu atendimento é 

realizado durante 24 horas e os serviços fundamentados na legislação pertinente e 

nos documentos institucionais, sendo estes: Regimento Interno portaria SECIJU/TO 

n° 89 de dezembro de 2018, Plano Operacional Padrão (POP) e Projeto Político 

Pedagógico (PPP), ambos ainda em fase de conclusão.  
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A unidade atende exclusivamente adolescentes do sexo masculino com idade 

entre 12 e 21 anos, que já cumpriram a medida de internação, internação provisória, 

oriundos do meio aberto, nos casos de regressão do regime, ou como primeira 

medida. A mesma possui dois alojamentos que comportam no máximo 12 (doze) 

socioeducandos, sendo 06 (seis) em cada espaço. Atualmente, possui 07 

adolescentes em acompanhamento (PPP, 2022). 

O quadro de servidores é composto por 1 Coordenador (com formação em 

Pedagogia), 1 Assistente Administrativo, 5 Agentes especialistas: 2 Pedagogos, 2, 

Assistentes Sociais, 1 Psicólogo, 06 Agentes Socioeducativos: 05 Motoristas e 01 

Técnico de Enfermagem, e 28 Agentes de Segurança Socioeducativa, todos esses 

profissionais são efetivos, e, finalmente, 2 Auxiliares de Serviços Gerais (PPP, 2022).5 

A missão da unidade de Semiliberdade de Araguaína no processo 

socioeducativo é  promover a reintegração social do adolescente em cumprimento de 

Medida Socioeducativa, responsabilizando-o quanto às consequências lesivas do ato 

infracional, bem como pelo cumprimento da medida imposta, estimulando a sua 

autonomia, gerando uma reflexão por meio da construção do Plano Individual de 

Atendimento6 (PIA), possibilitando o acesso a oportunidades como a escolarização, 

cursos de profissionalização e outros ensejos de que necessita o adolescentes para 

o seu crescimento pessoal e social, tendo como eixos a Proteção Integral, a garantia 

de direitos, o exercício da cidadania e a brevidade da medida (PPP, 2022). 

Segundo PPP, a USL tem o dever de ofertar serviços que contribuam para que 

o adolescente se sinta parte do processo socioeducativo, e seja inserido no convívio 

social e familiar. Nesse sentido, as ações são orientadas e desenvolvidas segundo a 

 
5 Segundo o PPP da unidade, as atribuições dos servidores:  Coordenador (Chefe da Unidade) 
responde diretamente pela administração da Unidade; o Pedagogo é responsável pela organização 
escolar dos adolescentes, ao Assistente social compete um trabalho voltado para o adolescente e sua 
família, o Psicólogo atua no atendimento à saúde psicológica do adolescente, o Motorista conduz o 
veículo da unidade sempre que necessário, Agentes de segurança fazem a segurança dos 
adolescentes e da unidade, a Técnica de enfermagem atua desenvolvendo ações voltadas à saúde 
clínica dos socioeducandos; o Assistente administrativo organiza e realiza as atividades relativas à 
documentação dos servidores e o Auxiliar de serviços gerais realiza a limpeza da unidade. 
 
6O Plano Individual de Atendimento (PIA) é um instrumento pedagógico que garante os direitos do 
adolescente na ação socioeducativa. A elaboração desse documento é de fundamental importância no 
acompanhamento do desenvolvimento “pessoal e social do socioeducando na conquista de metas e 
compromissos pactuados com esse adolescente e sua família durante o cumprimento da medida 
socioeducativa” (BRASIL, 2012, p. 52).  
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legislação, devendo acontecer no âmbito comunitário, o que caracteriza a medida de 

Semiliberdade.  

Assim, a USL oferece os seguintes serviços: escolarização, profissionalização, 

assistência social, assistência psicológica, saúde, assistência espiritual, segurança, 

esporte, cultura e lazer, entretanto, conforme a lei, somente a escolarização e a 

profissionalização são obrigatórias.  

Para garantir o acesso dos adolescentes a esses serviços, a USL de Araguaína 

tem buscado parcerias com instituições públicas e privadas, bem como, a promoção 

de ações dentro dos espaços da unidade a fim de diminuir os índices de reincidências. 

A experiência da pesquisadora na unidade em questão permite afirmar que um 

grande desafio com relação à falta de acesso aos serviços supracitados refere-se ao 

fato da USL possuir adolescentes em acompanhamento que vêm fazendo o ciclo entre 

USL e unidade de internação desde dos 13 anos de idade, permanecendo até os 18 

anos entre idas e vindas, ou seja, reincidindo no ato infracional.   

Quando o adolescente chega à unidade, é inserido na rede de apoio, como em 

escolas, cursos profissionalizantes, atividades esportivas e outras, entretanto, poucos 

cumprem a medida integral, causando o desligamento do programa e 

consequentemente abandonando os serviços oferecidos. 

Nesse sentido, considerando o grande número de evasões e reincidências dos 

adolescentes que passaram pela USL que ainda transitam pelo sistema e a busca 

pelos reais motivos que contribuíram para esses fatos vivenciados no cotidiano das 

unidades socioeducativas, é necessário um olhar voltado para o contexto familiar ao 

qual estão inseridos, pois são na maioria jovens que tiveram seus direitos violados, 

advindos de um ambiente familiar conturbado em que certamente as 

responsabilidades recaem sobre a genitora, sobretudo a criação dos filhos. De acordo 

com Tejadas (2005),   

A ausência de lugar dentro da família, de aceitação, de valorização, de 
reconhecimento, o mesmo ocorrendo em outras relações sociais, leva ao não 
pertencimento, à dificuldade de encontrar com quem e com o que se 
identificar. Nessa trajetória, apresenta-se o uso das substâncias psicoativas, 
o envolvimento com o tráfico e a prática do crime e a reincidência, (TEJADAS, 
2005, p.48). 

 

Esses obstáculos, vivenciados de forma habitual no trabalho com as medidas 

socioeducativas, explicam a relevância dos serviços ofertados e o trabalho da equipe 

no processo de acompanhamento desses adolescentes. Para além disso, reafirmam 



18 
 

também a importância do pedagogo, sendo mais que necessário compreender os 

desafios de sua atuação. 

 

O trabalho do pedagogo nas unidades socioeducativas antes do período 

pandêmico 

 

Seguindo as considerações conferidas na legislação pertinente, a Pedagoga 

da USL sempre buscou fazer o possível para que o adolescente fosse incluído no 

âmbito da educação, com intuito de que o mesmo não ficasse fora da escola, 

principalmente no período de pandemia. Para compreender essa afirmativa, esta 

seção tem a propositura de explicitar como ocorria o trabalho do pedagogo no período 

que antecedia a pandemia do novo coronavírus. 

Quando o adolescente dá entrada na unidade é realizado um diagnóstico sobre 

o nível escolar, idade, inserção em outras atividades e interesses do adolescente e, 

caso este apresente defasagem escolar, será matriculado na modalidade EJA, porém, 

se estiver com a escolarização de acordo com sua idade cronológica, a matrícula será 

efetivada no ensino regular, conforme a necessidade de cada socioeducando (PPP, 

2022).  

Depois de articular com as instituições escolares, a documentação escolar 

(históricos escolares e ficha de desempenho, documentos pessoais) e a admissão, 

caso seja menor, que são maioria, o Pedagogo da unidade efetiva a matrícula. 

Todavia, se o adolescente já tiver completado 18 anos, ele é orientado e 

acompanhado até a unidade escolar para que ele mesmo faça sua matrícula. Esta 

ação partiu da necessidade de oportunizar ao adolescente o seu primeiro passo rumo 

a independência, pois a ação socioeducativa busca pela “formação do jovem 

autônomo, fazendo com que ele se torne capaz, apoiando-se em seus próprios 

valores, crenças e princípios para resolver problemas, avaliar e tomar decisões bem-

fundamentadas” (COSTA, 2006, p.63). 

No que compete a socioeducação, dar constância ao trabalho e manter a 

missão da unidade dando continuidade as atividades de uma forma diversa sempre 

se constituiu num grande desafio. Outrossim, a experiência da pesquisadora 

possibilita afirmar que, durante a pandemia, alguns serviços não ocorreram, como 

Esporte, Cultura e Lazer e a Profissionalização. Isso se deu em razão de parcerias 

que foram suspensas. Foram mantidos a escolarização, assistência psicológica, 
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saúde e assistência social. Apesar de constar no Projeto Político Pedagógico da 

instituição, na prática, não havia uma forma de executar tais ações de forma 

sistemática, segura e eficaz no período citado. 

A oferta de cada serviço, ocorria de acordo com a demanda de cada 

adolescente. Com relação à escolarização, havia a obrigatoriedade de ofertar e 

acompanhar o processo durante todo o ano. De fato, dentre os aspectos obrigatórios 

na execução da medida socioeducativa, a educação assume grande relevância, 

porque auxilia na reinserção do adolescente na vida comunitária. 

O processo de escolarização dos adolescentes que cumprem medida na USL 

de Araguaína é coordenado por duas pedagogas e ocorre em parceria com a rede 

pública de educação formal, garantindo assim, a continuidade escolar destes. Além 

disso, existe a necessidade de priorizar as escolas no entorno da unidade, conforme 

afirmam os documentos normativos que amparam a unidade (PPP, 2022). 

 A presença do pedagogo no atendimento domiciliar foi indispensável no que 

refere o suporte especializado para que assim os adolescentes pudessem dar 

continuidade ao processo ensino-aprendizagem, que foi feito de forma sistemática por 

meio de informações e orientações prestadas aos educandos e seus familiares, o que 

será melhor explicitado a seguir. 

 

O acompanhamento dos socioeducandos durante o período pandêmico 

 

 Com o advento da Pandemia causada pelo novo coronavírus, o 

acompanhamento aos adolescentes internos na Unidade Socioeducativa de 

Semiliberdade de Araguaína deu continuidade seguindo os protocolos sanitários como 

uso de máscaras e álcool em gel, porém, o atendimento passou a ser realizado em 

regime domiciliar, se constituindo em um novo modelo de acolhimento e de difícil 

aceitação por parte dos adolescentes. 

 Em 2021, a equipe da USL estava relativamente adaptada àquela realidade 

iniciada em 2020. Acontece que a situação foi ficando cada vez mais complexa, 

porque os adolescentes que chegavam da capital sob progressão de medida, eram 

residentes em bairros periféricos distantes. Muitos deles eram visados pelo crime, 

dificultando a execução das ações.  

 Quanto ao perfil dos adolescentes atendidos pela unidade em 2021, pôde-se 

constatar que se encontravam na faixa etária de 15 a 19 anos. Todos foram 
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sentenciados a cumprir a medida socioeducativa de semiliberdade. A maioria deles 

apresentavam defasagem idade/série com maior expressão entre o 6° e 9° Ano do 

Ensino Fundamental. Segundo o Censo Escolar de 2017 “a distorção idade-série se 

intensifica nos anos finais do ensino fundamental” (6° ao 9°), se constituindo em um 

dos maiores desafios da educação brasileira que juntamente com a evasão escolar e 

a repetência contribuem para o insucesso escolar.   

Questão importante refere-se também ao risco iminente a que os profissionais 

estavam submetidos devido à vida pregressa de alguns adolescentes. Com isso, 

percebeu-se que a pandemia trouxe desafios não só no ajustamento das medidas de 

proteção e prevenção, mas também no desempenho das funções laborais de alguns 

servidores. 

Se por um lado as medidas de prevenção e proteção contribuíram para que 

diminuíssem a propagação do vírus entre a comunidade socioeducativa, por outro, 

afetou negativamente a qualidade dos serviços prestados, principalmente a 

escolarização e os atendimentos dos profissionais de outras áreas, como as de 

Psicologia e Assistência Social. 

Os adolescentes em cumprimento de medida, de acordo com a lei são pessoas 

em condições vulneráveis e por isso, as medidas de intervenções junto a esse público 

são assinaladas como um fator de proteção no período em que estiverem internados 

(COSTA; ASSIS, 2006). Assim, seus direitos devem ser assegurados de modo que as 

práticas profissionais, estejam elas sendo feitas de forma remota ou não, tem o 

mesmo fim, o de garantir medidas que visem a promoção da saúde e da educação 

desses adolescentes em privação de liberdade (MACHADO et.al., 2020). 

Visando garantir a continuidade dos serviços ofertados aos adolescentes que 

estavam sob a responsabilidade da USL de Araguaína no período pandêmico em 

2021, Equipe Técnica, Agentes de Segurança e o Motorista, seguindo as orientações 

do coordenador, iniciaram as visitas no domicílio duas vezes por semana, nas terças 

e quintas-feiras.  

Nesses dias, a equipe se dividia, porque a unidade dispunha de apenas um 

veículo oficial com 05 lugares, incluindo o motorista. A divisão era feita por área de 

atuação: 01 Agente de segurança, 01 Pedagogo, 01 Assistente Social, 01 Psicólogo. 

Quando havia demanda relacionada à saúde de algum adolescente, a técnica de 

enfermagem revezava, e ia ao atendimento no lugar do Psicólogo. 
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 Ao final das visitas, cada profissional elaborava seu relatório descrevendo as 

ações realizadas e as pertinentes. Quanto as intercorrências, estas eram relatadas 

por cada profissional em seus relatórios diários e se houvesse necessidade, eram 

informadas à justiça no processo do adolescente. As informações eram formalizadas 

em relatórios para comprovação das visitas, caso no futuro fossem requeridas pelas 

autoridades pertinentes. 

 

Levantamento, Análise e Resultado 
 

 A construção de um relato alusivo a um momento novo, e que passa por 

mudanças cotidianamente é desafiador. Essa questão ainda está em descoberta e 

precisa ser registrada para que se produza conhecimentos, que mesmo sendo num 

período cercado de infortúnios, nos ensinou e continua ensinando copiosamente.  

 Para compor os registros dessa pesquisa, utilizou-se como instrumento, os 

relatórios de visitas das pedagogas da unidade. Nesses documentos foram descritas 

as atividades realizadas em cada visita aos adolescentes, principalmente as 

orientações concernentes à escolarização que foram feitas de forma clara e objetiva. 

 De posse desse documento e acessando a memória ainda recente sobre os 

atendimentos, foram também descritos os sentimentos e percepções daqueles que 

estiveram de frente com os desafios e as dificuldades vivenciadas no fluxo do 

atendimento dos adolescentes por meio de coleta da narrativa de seus relatos.  

 Desse modo, foram convidados 04 servidores que estiveram presentes nas 

visitas feitas aos adolescentes: o coordenador da unidade, uma pedagoga e dois 

agentes de segurança. É importante destacar o necessário entrelaçamento da 

narrativa do relato da experiência da pesquisadora com as narrativas dos sujeitos 

participantes da pesquisa. Assim, serão apresentados fragmentos das falas dos 

sujeitos que serão analisados à luz do referencial teórico delineado pelo estudo.   

Conforme já explicitado, ainda no primeiro semestre de 2020, período em que 

a Pandemia se tornou mais expressiva, o Juizado da Vara da Infância e Juventude 

local, por meio de um memorando encaminhado ao coordenador da USL, determinou 

que os socioeducandos cumprissem a medida socioeducativa de Semiliberdade em 

regime domiciliar sob orientações e acompanhamento dos profissionais da unidade, 

inicialmente por 30 dias, se estendendo conforme os desdobramentos sanitários 
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fossem se intensificando. Todavia, esse atendimento perdurou durante todo o ano, o 

qual revelou-se um ano atípico, de adaptação para o que viria em 2021.  

 

Narrativas dos profissionais da unidade: Relato de experiência e as vivências 

da socioeducação no período pandêmico   

 

Dado o momento crítico causado pela pandemia da Covid-19, no ano de 2020 

muitos imprevistos se apresentaram ao trabalho desenvolvido na USL de Araguaína. 

No entanto, do período atípico, foram lançados esforços para dar continuidade às 

ações desenvolvidas dentro e fora da unidade. Assim, os procedimentos que 

direcionam o trabalho numa unidade socioeducativa passam pelas instâncias 

constituídas para esta finalidade, sendo conduzida diretamente pelo Chefe de 

Unidade (Coordenador).  

Para tanto, o coordenador da USL de Araguaína, assim como todos os outros 

servidores lotados naquela instituição, teve que se adaptar a uma nova realidade, ou 

seja, a de coordenar os atendimentos aos socioeducandos, dessa vez internos em 

seus domicílios.  

 

Boas práticas e atuação dos agentes socioeducativos em tempos de pandemia: 

o antes e o depois  

 

“Em qualquer tempo e lugar, saber o que aconteceu antes é 
uma fonte de elementos que nos ajudam a decidir sobre o que 

deve e o que não deve ser feito no presente e no futuro”. 
(COSTA, 2006) 

 

A USL de Araguaína conta com apenas um veículo oficial para realizar as 

atividades socioeducativas, inclusive para fazer o transporte dos adolescentes até as 

escolas e aos cursos antes do período pandêmico. Esse automóvel comporta 5 

lugares. Nas visitas, os agentes ficavam posicionados de forma bastante 

desconfortável pois havia pouco espaço, ficando apertados, espremidos dentro do 

veículo, pois além da equipe técnica, era obrigatória a presença de pelo menos um 

agente de segurança. Esse breve relato dá início a construção de uma rica história na 

socioeducação, construída durante a pandemia.  

Enquanto dirigente da USL de Araguaína, cabe mencionar a vivência do 

coordenador no trabalho socioeducativo durante a pandemia, destacando sua atuação 
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no processo de acompanhamento dos adolescentes.  O coordenador da unidade é 

um homem com idade de 47 anos, com formação em Pedagogia, atuante no serviço 

de socioeducação desde dezembro de 2017. Exerce o cargo de gestor desta unidade 

desde novembro de 2018 e o mesmo é residente em Araguaína. A decisão judicial do 

cumprimento de medida em regime domiciliar durante a pandemia é destacada por 

este profissional, o qual enfatiza a organização do trabalho da equipe: 

a partir da decisão judicial de que os adolescentes cumpririam, a princípio por 
30 dias, a medida em seus domicílios. Com isso, organizamos as visitas aos 
socioeducandos de forma semanal, incluindo agentes de segurança e equipe 
multidisciplinar, (Coordenador, 47 anos).  

 

 Quanto às percepções manifestadas pela coordenação ao receber o 

memorando sobre as visitas em regime domiciliar, o mesmo descreveu: 

o sentimento foi de insegurança, pela maneira que teve que realizar as visitas 
aos adolescentes que, tendo em vista, são por vezes de alta periculosidade, 
quando não contamos com nenhum aparato para autoproteção, 
(Coordenador, 47 anos).   

 

Desde o momento em que os socioeducandos foram conduzidos às suas 

residências, equipe e gestão passaram a adotar medidas de proteção, seguindo 

protocolos sanitários e de segurança para dar o apoio necessário às famílias e 

adolescentes, para que assim, dessem continuidade ao cumprimento da medida de 

semiliberdade. Nesse sentido, a atuação dos outros profissionais, inclusive dos 

agentes de segurança, teve que se adaptar a um novo modelo de atendimento:   

A partir do ano de 2020, um novo modelo de acompanhamento das medidas 
socioeducativas começou a ser implementado, devido à pandemia da Covid-
19, neste sentido, o papel do agente de segurança perpassa aos muros da 
própria unidade e adentra à casa do socioeducando. Ao entrarmos na 
intimidade familiar devemos ter a ética, o compromisso de orientarmos e 
aconselharmos para que o adolescente se comprometa a cumprir a medida, 
uma vez que, um dos critérios estabelecidos pelo juiz responsável pelo 
acompanhamento dos adolescentes é de que estes, permaneçam em casa 
durante o período pandêmico, e estejam presentes no momento das visitas, 
periodicamente realizadas duas vezes por semana ou quando a equipe 
gestora da Unidade entender que é necessária, (Agente de segurança, 29 
anos).  
    

O referido agente é homem de 29 anos, atuante no sistema socioeducativo 

desde setembro de 2017, com formação em Gestão de Cooperativas desde de 2013. 

Na resposta do agente é notória mudança no desempenho de suas funções frente ao 

novo modelo de atendimento socioeducativo. Nesse entendimento, interessa-nos 

observar que a sua atuação não se restringe somente à segurança, ficando claro sua 

preocupação também com o compromisso que o adolescente deve assumir com a 

sua medida. Quanto a isso, vale ressaltar a afirmativa de Costa (2006):  
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Todos que atuam com adolescentes em situação de dificuldade precisam 
buscar novos caminhos que, no plano operacional, permitam lhes 
desenvolver aptidões, hábitos, atitudes e habilidades favoráveis à efetivação 
da presença educativa. Trata-se, na verdade, da aquisição ou 
desenvolvimento de certas disposições básicas na equipe de educadores, 
para que esta possa assumir o papel de presença significativa na vida dos 
educandos a quem dirige o trabalho social e educativo, (COSTA, 2006, p.73) 

 

No entanto, os educadores (Agentes de segurança, Agentes socioeducativos, 

Agentes especialistas e Coordenador) devem tomar consciência da sua significância 

nas ações/decisões relativas aos educandos, crendo na experiência que possuem no 

seu campo de atuação, devendo colocá-la em atividade sempre que necessário. 

 Numa prática tão adversa quanto a ação socioeducativa, especialmente 

quando surgem desafios como esse de fazer um atendimento diferente daquele 

praticado antes, é preciso concentrar-se na experiência, no caso das ações que eram 

realizadas na USL antes da pandemia, especialmente as relativas aos profissionais 

da segurança, que relataram seu protagonismo na ação socioeducativa:  

Enquanto agente de segurança socioeducativo as atividades pertinentes ao 
cargo limitam-se ao acompanhamento e segurança das atividades realizadas 
dentro e fora da unidade socioeducativa, com o objetivo de garantir a 
integridade tanto da equipe multidisciplinar quanto a do próprio adolescente 
em cumprimento da medida socioeducativa, na qual o estado tem sob sua 
responsabilidade a tutela do mesmo. Para tanto, o agente de segurança 
participa ativamente na organização logística e acompanhamento das visitas 
com o intuito de garantir a realização efetiva das atividades, (Agente de 
segurança, 29 anos). 

A partir do discurso acima, é importante frisar que os agentes de segurança 

participaram ativamente do processo socioeducativo durante a pandemia, 

monitorando e organizando as ações de logística e acompanhamento dos 

adolescentes. Por vezes ofereciam apoio às pedagogas na orientação quanto à 

segurança dos socioeducandos no percurso até as escolas. Porque embora 

estivessem cumprindo medida em suas residências e as atividades escolares sendo 

praticadas de forma remota, os mesmos deveriam se deslocar até as unidades de 

ensino para buscar as atividades.  

Os atendimentos relacionados à Pedagogia eram realizados durante as visitas, 

se constituindo no momento mais crítico, pois demandava mais tempo e isso 

representava perigo para toda a equipe, considerando que os adolescentes em 

atendimento eram faccionados ou sofriam situações de ameaças atinentes as ações 

praticadas antes de chegar ao programa.  
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Além disso, as ações relativas à escolarização anterior ao momento pandêmico 

eram feitas de acordo com as demandas. Quando os adolescentes davam entrada na 

USL, as pedagogas se dividiam para fazer o acolhimento inicial e assim resgatar a 

história escolar para que assim fosse providenciada a documentação para a 

realização da matrícula, se possível na escola mais próxima da unidade. 

Nessa experiência de acompanhamento em regime domiciliar, adotamos como 

base as diretrizes do SINASE, que orientam sobre os programas de execução de 

atendimento socioeducativo, devendo ser articuladas aos outros serviços essenciais 

no sentido de garantir o atendimento aos adolescentes em diferentes demandas 

pertinentes à escolarização, saúde, assistência social, a profissionalização, dentre 

outras.  

Nesse sentido, o ponto atinente à escolarização foi um dos principais desafios 

enfrentados pela equipe de pedagogos, pois não é comum realizar alguns 

atendimentos fora dos espaços da unidade, tampouco em suas residências. 

 
Desafios, considerações e experiências que marcaram a trajetória dos 

educadores no atendimento socioeducativo durante a pandemia na USL de 

Araguaína 

 

Apesar da equipe se dispor nas visitas para atender os adolescentes, observou-

se em alguns o desconforto por terem que receber a equipe de educadores em suas 

casas naqueles dias determinados.  

Houve momentos de difícil aceitação das visitas por alguns adolescentes 

evidenciado na rejeição em assinar o relatório de frequência que validava o 

cumprimento da medida. Essa revolta acredita-se que esteja relacionada à ausência 

de estímulos familiares e a carência materna e paterna, pois é o caso de dois desses 

socioeducandos, por outro lado, “talvez a medida socioeducativa tenha sido esquecida 

porque não produziram sentido na experiência social do adolescente” (TEJADAS, 

2005, p. 58).  

Por isso, entende-se que a execução da medida aplicada na modalidade 

domiciliar aconteceu de forma precária, desviando o foco pedagógico da medida, 

havendo a descontinuidade na oferta de alguns serviços como a profissionalização. 

Evidentemente, a pandemia contribuiu para que a garantia dos direitos dos educandos 



26 
 

ficasse comprometida, ou seja, interrompida, inviabilizando-se a pretensão 

socioeducativa das medidas.  

Analisando a aplicabilidade da medida na modalidade domiciliar, acredita-se 

que o objetivo tenha sido o de proteger o adolescente, evitando que se contaminasse. 

Observou-se nas visitas durante os atendimentos que estes não atendiam as 

orientações quanto ao isolamento social, o uso de máscaras e álcool em gel. Muitas 

das vezes não se encontravam em casa e os familiares nem sempre sabiam onde 

estavam, evidenciando latentes desafios e suposto insucesso da medida.  

O material apresentado para compor as narrativas inseridas no texto que se 

segue, emergiu das observações e do contato direto com os adolescentes em suas 

residências e com os responsáveis pelos atendimentos realizados aos 

socioeducandos durante a pandemia. 

Em tempos  “normais”, alguns desafios no processo de acompanhamento do 

adolescente durante o cumprimento da medida socioeducativa, especialmente a 

escolarização, referem-se à tentativa de conciliar a realidade expressiva dos grandes 

índices de analfabetismo funcional, defasagem idade/série, bem como a ausência de 

vagas e resistência em função dos estigmas sociais. Porém, com a chegada da 

Pandemia da Covid-19 provocada pelo Coronavírus, essas adversidades foram 

acrescidas e tomaram novos rumos:  

O acompanhamento passou a ser duas vezes na semana durante as visitas, 
assim não havia tempo hábil para realizar pesquisas, explicações e 
esclarecimentos de dúvidas dos estudantes, além disso, a falta das aulas e o 
fato de estarem cumprindo a medida em casa evidenciou ainda mais a 
desmotivação dos adolescentes com relação aos estudos, sendo que a 
maioria apresentou desinteresse pelas atividades remotas, deixando muitas 
vezes de responder as tarefas e realizar a devolução no prazo estipulado pela 
escola, (Pedagoga, 31 anos). 
 

 A respondente é uma mulher de 31 anos, formada em Pedagogia desde 2012, 

servidora efetiva da unidade desde setembro de 2017. Em seu relato7, percebe-se 

que, considerando que a escolarização estava acontecendo por meio remoto, o tempo 

para acompanhamento e esclarecimentos durante as visitas domiciliares eram 

bastante reduzidos. Assim, os desafios citados pela servidora se tornaram mais 

 
7 A pedagoga respondeu o questionário via Whatsapp porque à época da aplicação dos questionários 
estava de férias, além do fato de estar grávida. É importante esclarecer que o período de geração dos 
dados para este estudo ocorreu em janeiro de 2022, num contexto de pandemia de Covid-19 e de 
epidemia da gripe Influenza no Brasil, tendo sido preciso adaptar os instrumentos para a geração dos 
dados, substituindo-os por plataformas virtuais. No caso desta pesquisa, foi possível aplicar o 
questionário via aplicativo de mensagem, já que o estado da pesquisada impunha que evitasse sair de 
casa ou recebesse pessoas em sua residência.  
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expressivos, e consequentemente, revelam que a falta de tempo ocasionou a 

impossibilidade de promover uma orientação mais direcionada, conforme acontecia 

nos espaços da unidade antes da pandemia.  

 Ainda segundo as narrativas da pedagoga, antes da pandemia os adolescentes 

apresentavam um comprometimento maior com a medida em função das regras que 

teriam de cumprir sob orientações e monitoramento da equipe socioeducativa, a fim 

de que suas ações não os desviassem do foco da medida, principalmente a 

escolarização. No entanto, durante a pandemia observou-se que a maioria dos 

educandos estava sem motivação, isso se deve ao fato das aulas estarem 

acontecendo de forma remota. E por optarem pela realização das atividades 

impressas (buscar na escola), se depararam com conteúdos novos e deficiência de 

explicação dos assuntos, já que não havia quem os auxiliasse nas resoluções destes.   

 É importante destacar que no período de pandemia, as escolas municipais e 

estaduais que atendiam os educandos seguiam com suas atividades na modalidade 

remota, assim eram disponibilizados os conteúdos na plataforma Google Classroom8 

e/ou impressos. Alegando não dispor de meios tecnológicos, os adolescentes optaram 

por buscar as atividades impressas nas escolas, quando não podiam buscá-las, as 

pedagogas o faziam.  

 Alves (2020) afirma que o estímulo para a implantação da educação remota 

para a rede pública de ensino de modo geral, constitui-se em um grande equívoco, 

pois a maioria dos estudantes não dispõem de meios tecnológicos ou não têm acesso 

as tecnologias. Isso se justifica também pelo fato de fazerem parte das classes sociais 

mais baixas e viverem em casas minúsculas, onde quase sempre não tem espaço 

para estudar. 

 Por fazerem parte desse público citado por Alves (2020) o trabalho de 

organização e monitoramento das atividades escolares dos educandos ficou sob a 

responsabilidade das pedagogas da USL e aconteciam durante as visitas em suas 

residências, se tornando um grande desafio, uma vez que, essa forma de 

acompanhamento demandava espaço e tempo para realizar os atendimentos e 

alcançar os objetivos pretendidos. Nesse sentido, a escolarização foi comprometida 

 
8 É um sistema de gerenciamento de conteúdo para as escolas que procuram simplificar a criação, a 

distribuição e a avaliação de trabalhos. Disponível em  https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Classroom 
Acesso em 28 jan. 2022. 
  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Classroom
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no que refere ao desenvolvimento do aprendizado do adolescente bem como de todo 

o alunato, especialmente os da rede pública de ensino. 

 A experiência da pesquisadora, enquanto pedagoga da mesma unidade, revela 

que o trabalho socioeducativo durante a pandemia especialmente o acompanhamento 

escolar que por ser uma situação nova e singular trouxe adversidades e incertezas 

quanto ao funcionamento dessa forma de atendimento. 

 Avaliando todo o trajeto percorrido nesse tempo, acredita-se que apesar das 

dificuldades, os direitos dos adolescentes à escolarização foram garantidos, uma vez 

que, não ocorreram negativas por parte das escolas quanto às vagas e à recepção 

destes. O tratamento às pedagogas quando iam ou ligavam nas escolas era caloroso, 

igualmente às devolutivas que eram feitas com presteza. 

   Não obstante, o comportamento das famílias nos cuidados e orientações da 

educação escolar dos educandos ainda é muito limitado, não havia compromisso, isso 

se aplica tanto às famílias quanto aos adolescentes, pois era comum eles não 

realizarem as atividades e entregarem em tempo hábil e a falta de auxílio da família 

nas atividades escolares evidenciava a dura realidade vivida por esses indivíduos 

nesse processo. 

 Acredita-se que essa ausência da família identificada na escolarização dos 

filhos está relacionada à falta de tempo, considerando que a maioria são famílias 

conduzidas por apenas um dos genitores, particularmente as mães. São de classes 

pobres, dessa forma necessitam trabalhar para buscar o sustento do lar. Nesse 

contexto, “em meio as dificuldades, a família precisa focar-se na sua própria 

sobrevivência, ficando em segundo plano aspectos importantes para o 

desenvolvimento dos adolescentes” (OLIVEIRA, 2012 p.59).  

 Outra questão que contribui com essa deficiência no acompanhamento das 

famílias na educação escolar dos adolescentes relaciona-se com o baixo nível de 

escolaridade, se constituindo em uma das dificuldades dos pais em orientar as 

atividades escolares, especialmente os pais dos alunos da rede pública, se 

constituindo num entrave nesse momento (ALVES, 2020).  

 Fato interessante é que os desafios apresentados pela coordenação ao se 

deparar com o novo modelo de atendimento aos adolescentes, a princípio, pareciam 

estar centrados nos servidores e na organização das visitas:  

Os desafios foram muitos, a começar pela missão de incumbir a equipe de 

trabalho a realizar visitas periódicas nas residências dos adolescentes. 
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Explicar para agentes de segurança e analistas a importância do 

acompanhamento, sendo que estes logo questionaram a questão da 

segurança dos servidores em entrarem em pontos de domínio dos 

adolescentes em conflito com a lei. Mesmo a abordagem sendo de forma 

pedagógica é por demasiado complicado, (Coordenador, 47 anos). 

 

Observa-se na narrativa supracitada que a preocupação com a segurança 

durante as visitas foi também manifestada pelos demais servidores, uma vez que era 

de conhecimento da equipe os adolescentes atendidos nesta unidade eram jovens 

que cumpriam medidas socioeducativas devido ao elevado grau do ato infracional 

cometido.  

Na perspectiva do atendimento em regime domiciliar, as ações de segurança 

também tiveram entraves, gerando dificuldades e inquietações atinentes ao 

andamento do processo socioeducativo. Os sujeitos respondentes desse estudo 

descreveram sobre os pontos desafiadores desse momento, destacando experiências 

que marcaram suas trajetórias:  

Ao chegar na casa de um adolescente, fomos mal recebidos por um parente 
do mesmo que, entrou para dentro com tom de ameaças para os analistas e 
os agentes de segurança que foram atender o adolescente. O mesmo 
insinuava que éramos polícia e que estávamos investigando e se não 
fôssemos, iríamos passar as informações para os investigadores, e dentre 
outros diversos episódios como: seria melhor nós não retornarmos a visitá-
los. Outra situação também, chegar em lugares que não há alguma 
segurança colocando toda a equipe em risco, (Agente de segurança 
socioeducativo, 40 anos). 

 

O agente de segurança participante é homem de 40 anos, com formação em 

Serviço Social desde de 2020. Atua na socioeducação desde dezembro de 2017. Nas 

narrativas, observa-se certo grau de insatisfação desvelado no fato de não encontrar 

o adolescente em casa e pela forma como eram recebidos nas residências dos 

adolescentes, constituindo-se num desafio. Tendo em vista, estarem ali para 

resguardar os direitos dos adolescentes, subentende-se que a recepção desejada 

deveria ser mais calorosa e comprometida com o cumprimento da medida, o que não 

acontecia. 

É possível perceber que esse relato revela um fato que marcou as visitas no 

período de pandemia. Também se percebeu que as manifestações trazidas nos 

diálogos eram voltadas para a questão das dificuldades no atendimento domiciliar que 

também ofereciam riscos. Outro episódio foi citado por um servidor como um fato 

marcante acontecido durante as visitas:  

Um adolescente ameaçou a nossa equipe de trabalho, tive que fazer escolta 
da equipe em outra viatura, devido ao grau de risco que o adolescente 
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oferece, por ele ser faccionado, bem como a região na qual ele reside, 
(Coordenador, 47 anos). 
 

Nesse momento, a equipe valeu-se da experiência do colega mais preparado 

para esse tipo de evento, tendo em vista que os agentes de segurança do Sistema 

Socioeducativo não fazem uso de armas. Por ter participado recentemente de um 

curso de escolta, o coordenador era o mais indicado para acompanhar a equipe nas 

visitas que se seguiram após as ameaças. São situações dessa natureza que vem 

dificultando a ação socioeducativa. No entanto,  

O agente é o ator dessa política que está em contato direto com os 
adolescentes, encarregado de acompanhá-los para os atendimentos e 
oficinas (quando estão restritos), realizar revistas, assegurar os espaços da 
unidade, entre outros. Durante sua jornada de trabalho, pode estar exposto a 
ameaças, tentativas de agressão e provocações, [....] (ALBUQUERQUE, 
2017, p. 245). 
 

Outro ponto bastante expressivo na USL e que tem desafiado o trabalho com 

socioeducativo é o uso de entorpecentes que são frequentes entre os adolescentes 

que cumprem medida bem como o elevado índice de reincidência, lembrado por um 

dos pesquisados como um evento marcante durante a pandemia:  

 No decorrer desses quase dois no qual nossa unidade vem desenvolvendo 
uma nova prática de acompanhamento das medidas socioeducativas, 
percebemos que o índice de reincidência entre os socioeducandos vem nos 
surpreendendo, pois para nossa surpresa, muitos dos adolescentes 
reincidiram e retornaram para o sistema fechado, sendo assim, acredito que 
essa prática de acompanhamento não venha a ser tão efetiva ao ponto de 
ressignificar o modo de vivência dos adolescentes assistidos em 
cumprimento de medida socioeducativa, (Agente de segurança, 28 anos). 
 

Interessante analisar que o relato do agente de segurança faz referência a um 

dos eventos que muito atrasa o cumprimento da medida, a reincidência. É desafiador 

lidar com o adolescente reincidente, quantas vezes ele passa pelo sistema, vai 

adquirindo experiência no crime, ou seja, se distanciando cada vez mais da 

ressocialização. Este fator parece provocar preocupação e desesperança no servidor, 

revelando seu descrédito no cumprimento da medida socioeducativa. 

 Não menos desafiador, o número de evasões dentro do sistema também se 

colocou como obstáculo na prática socioeducativa nessa pandemia, pois atrapalhou 

notadamente o processo de escolarização. Além disso, conforme o relato a seguir, o 

atendimento escolar foi prejudicado, não havendo de fato um acompanhamento 

efetivo: “foram muitos os desafios e dificuldades encontrados no atendimento escolar 

...durante a pandemia, mas penso que o principal desafio foi realizar o 
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acompanhamento das atividades de forma efetiva” (Pedagoga, 31 anos). A mesma 

recorda uma situação que lhe marcou muito durante esse processo:  

Um dos adolescentes chegou a queimar as atividades escolares, esse 
adolescente vive em um contexto familiar conturbado e suas ações refletem 
esse contexto. Após conversa da equipe pedagógica com o adolescente e a 
escola foi providenciado outro material para que ele não ficasse prejudicado, 

por entendermos a delicadeza da situação, (Pedagoga, 31 anos).  

 
Trazendo à memória junto ao fato narrado pela pedagoga, é importante frisar 

que tal ato também se torna um desafio nessa modalidade de atendimento, porque 

provoca insatisfação naqueles que buscam no adolescente a transformação por meio 

da escolarização. No entanto, mesmo diante do desagrado, a pedagoga tenta justificar 

o ato do educando, relacionando as ações do adolescente com o ambiente familiar 

conturbado, do qual faz parte. Isso é compreensível porque esses pontos são 

características vivenciadas no dia-dia da prática socioeducativa, mas que também 

revelam um lado humano e sensível da servidora, ao denotar empatia com o 

socioeducando. 

 Por isso, com respeito ao processo de escolarização, quase nenhum desses 

jovens encontram apoio na família, sendo este um dos entraves na atividade 

socioeducativa pois, “...observamos a falta de autoridade dos pais, bem como falta de 

conhecimento para auxiliá-los, o que dificultou ainda mais o desenvolvimento escolar 

dos adolescentes” (Pedagoga, 31 anos).  

Nesse sentido, de acordo com Costa (2006), a família do socioeducando, 

precisa participar ativamente do processo socioeducativo, contribuindo para que o 

mesmo se sinta importante e parte da ação educativa, assim é possível alcançar o 

objetivo pretendido que “em meio a esta pandemia se torna mais difícil..., que é a 

responsabilização do adolescente pelo ato infracional” (Coordenador, 47 anos). 

Assim, a medida socioeducativa deveria romper com a prática do ato infracional, 

porém, mostrou-se insuficiente nesse sentido, prejudicando os objetivos da medida e 

consequentemente a vida de alguns adolescentes atendidos nesse período. 

 

Conclusão 

 
 Por meio deste estudo tentou-se compreender como se deu o atendimento 

socioeducativo de adolescentes, realizado em regime domiciliar no contexto da 

pandemia da Covid-19, na Unidade Socioeducativa de Semiliberdade masculina de 
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Araguaína (USL) no estado do Tocantins (TO). Nesse sentido, debateu-se sobre os 

conceitos e a legislação pertinente no trabalho de organização das atividades 

necessárias à ressocialização dos adolescentes em cumprimento da medida 

socioeducativa.  

 Para conceber como se deu o processo de acompanhamento em regime 

domiciliar, foram descritas situações-problemas surgidas durante as visitas destinadas 

a escolarização dos adolescentes; foram também apresentados e analisados os 

desafios experienciados, revelados nas narrativas extraídas de questionários que 

foram aplicados à equipe pedagógica da unidade citada. 

 Foi possível compreender que o acompanhamento em regime domiciliar 

prestado se mostrou desafiador para a equipe socioeducativa da unidade. Apesar 

disso, a experiência se mostrou inovadora e carregada de aprendizados. Logo, a 

atuação no atendimento socioeducativo da USL de Araguaína em regime domiciliar 

durante a pandemia contribuiu para reflexão sobre novas possibilidades de práticas 

socioeducativas. 

 Em outras palavras, apesar de se constituir numa oportunidade de os 

adolescentes darem continuidade ao cumprimento de sua medida, o novo modelo 

precisa ser repensado quanto aos resultados alcançados na medida socioeducativa. 

Dessa forma, é importante frisar que mesmo diante dos desafios, a prática 

socioeducativa segue comprometida com os objetivos da medida. 

Observou-se que os trabalhadores que estiveram à frente dessa modalidade 

de atendimento se mostraram receptivos quanto ao desenvolvimento das atividades 

e solícitos diante das dificuldades apresentadas no processo socioeducativo. No 

entanto, os socioeducandos, por fatores subjetivos e por fatores relacionados ao 

contexto da pandemia, não aderiram inteiramente à proposta, se mostrando 

desinteressados quanto às orientações e solicitações da equipe, havendo dificuldades 

no cumprimento da medida.  

Dessa forma, sabendo que os adolescentes não cumpriram integralmente com 

a medida socioeducativa imposta, infere-se que essa prática de acompanhamento não 

foi efetiva e, portanto, não alcançou integralmente os objetivos da socioeducação.  

O contexto estudado sugere ainda que o momento era adverso, demandando 

tempo para que a Equipe Técnica e de Agentes de segurança pudessem se adaptar 

ao novo modelo de trabalho. Enfatiza-se, entretanto, que o adolescente em conflito 

com a lei precisava ser assistido de forma ainda mais cuidadosa, já que se encontrava 
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naquela circunstância devido a falhas nas suas trajetórias de vida, identificadas quase 

sempre no seu meio familiar e social.  

Longe de dar um caráter conclusivo sobre essa experiência, esse trabalho 

almeja ser um alerta, de maneira a sugerir que o Estado produza políticas que 

assegurem direitos previstos em lei, estabelecendo estratégias de atuação em 

contextos inesperados como o pandêmico e instituindo processos de trabalho que 

tenham um olhar voltado para cada adolescente para que, de fato, promovam a 

superação e a ressignificação de suas trajetórias já tão imbricadas em contextos de 

vulnerabilidade (TEJADAS, 2005). 

Concluiu-se que para compreender o processo de acompanhamento domiciliar 

desses adolescentes foi indispensável dar voz aos envolvidos no trabalho cotidiano 

da USL, tendo em vista, ser um trabalho diferente daquele que já havia sido 

desempenhado antes da pandemia. 

É interessante frisar que muitos foram os caminhos percorridos na busca de 

autores que pudessem auxiliar a escrita dessa experiência. Porém, os achados foram 

relativos ao trabalho na socioeducação já praticado no dia-dia das unidades 

socioeducativas, no entanto, destacam-se os escritos de Costa (2006), que apesar de 

datar da década passada, se revelou num referencial prático atual para o uso daqueles 

que fazem funcionar a socioeducação no Brasil. 

Considerando o trabalho das equipes socioeducativas e o público com o quais 

lidam no cotidiano das unidades, acredita-se que a oferta de um treinamento voltado 

para o atendimento em regime domiciliar seria primordial, tendo em vista, os perigos 

enfrentados por esses profissionais nas visitas e que foram mencionados nesse 

estudo.  

 Ficou evidente a necessidade de analisar a atuação profissional e as práticas 

no acompanhamento dos adolescentes internos da USL na pandemia, considerando 

que não houve um treinamento específico e nem medidas adotadas para o 

enfrentamento da Covid-19, como se pôde verificar no decorrer do texto com a 

exposição dos fragmentos das respostas dos pesquisados.  

Finalmente, acredita-se ser imprescindível a consolidação de estudos que 

permitam avaliar os efeitos negativos e positivos causados pelas ações implantadas 

no sistema socioeducativo durante a pandemia, em especial o novo modelo de 

atendimento inserido na USL de Araguaína. 
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Apêndices e anexos 
 

ANEXO 1- Roteiro de entrevistas realizadas com 04 servidores (Coordenador, 

agentes de segurança e pedagoga) da unidade socioeducativa de Semiliberdade de 

Araguaína, Tocantins (TO).   

1- Como era o trabalho na unidade antes da pandemia 

2-Como se deu o processo de acompanhamento dos adolescentes no domicílio 

durante a pandemia? Como ele está hoje?  

3-Quais os desafios e as dificuldades vivenciadas pela Pedagogia no atendimento 

escolar feito aos adolescentes remotamente durante a pandemia? 

4-Você se recorda de alguma experiência, situação ou problema que marcou a equipe 

pedagógica durante a pandemia?  

5– Não tenho mais perguntas. Tem alguma consideração que você deseje fazer? 

6-Quais emoções e/ou sentimentos foram manifestados pela coordenação ao receber 

o memorando sobre as visitas remotas? O que a coordenação fez em relação a isto? 
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Lista de abreviaturas 

 

CASE-Centro de Atendimento Socioeducativo 

CEIP-Centro de Internação Provisória  

CONANDA-Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente  

ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente  

PIA-Plano Individual de Atendimento 

PPP- Projeto Político Pedagógico 

SECIJU-Secretaria de Cidadania e Justiça 

SINASE-Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

TO - Tocantins 

USL- Unidade Socioeducativa de Semiliberdade 

 

 


