
II Seminário Socioeducação: Novos rumos para as medidas 

socioeducativas em meio aberto 

 
 

Em 18 de setembro de 2019, o Neca realizou o II Seminário Socioeducação: Novos 

rumos para as medidas socioeducativas em meio aberto, em referência ao dia 

nacional do educador social, comemorado no dia 19 de setembro. Contou com a 

participação de 110 profissionais, de 30 municípios brasileiros, de três Estados 

(SP,PR,PE). 

 

Foram parceiros desta iniciativa: Fundação Itaú Social, IBDCRIA/ABMP, CENPEC, ICDH, 

Forúm DCA e Universidade Nove de Julho – Uninove. 

 

O Seminário teve como objetivo discutir os desafios atuais para a ação socioeducativa 

e prospectar novos rumos para as medidas socioeducativas em meio aberto 

valorizando as experiências já realizadas pelos profissionais da área. 

 

 

Uma versão em inglês foi enviada ao Fice Internacional - Federação Internacional de 

Comunidades Educativas, que o Neca representa no Brasil. 

Nesta edição, vários municípios puderam apresentar suas experiências com 

socioeducação. Foi organizado um comitê técnico - cientifico, formado por professores 

de renome de várias universidades do Brasil e por profissionais da área. A comissão 

selecionou 15 trabalhos1, apresentados a partir das seguintes categorias: 

                                                             
1
Os critérios de seleção para inscrição de trabalhos nos dois painéis durante o II Seminário foram os seguintes: 

Pertinência ao tema do Seminário; Grau de aplicabilidade prática dos conhecimentos ou da experiência; Clareza na 
descrição do trabalho. 



. Resultados de pesquisas concluídas 

. Estudos técnicos ou levantamentos sobre a população atendida 

. Metodologias aplicadas na ação socioeducativa 

. Práticas sistematizadas ou relatos de práticas 

. Estudos de caso 

. Projetos em execução ou propostas de projetos 

 

Os trabalhos selecionados pelo Comitê, apresentados no Seminário foram os 

seguintes:  

. A Articulação da Rede de Atendimento Socioeducativo - Gestão como 

Estratégia de Efetividade - Ibiúna/SP 

. O Lugar do Adolescente Autor de Ato Infracional no Sistema Educacional – 

Vinhedo/SP 

. Laboratório de Mudanças - São Paulo/SP 

. Grupo de Trabalho de MSE em Franca - Franca/SP 

. Sistematização do Encontro de Meninas - Santos/SP 

. Núcleo de Educação Social - Recife/PE 

. Cuidado Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens - Recife/PE 

. Transversalidade e Responsabilização das Políticas Setoriais do SIMASE – 

Recife/PE 

. Acesso ao Capital Cultural como método de Ressocialização - São Paulo/SP 

. Conectados - Semana da Juventude da Cidade de Araçatuba – Araçatuba/SP 

. CREAS em Cores, Movimento e Ação - Dracena/SP 

. A Festa de Babette – São Paulo/SP 

. Paternidade na Adolescência Moiô, minha mina tá grávida – Alfenas/MG 

. Pé de Palavra - Paraisópolis/MG 

. Reflexões sobre a escuta do adolescente num serviço de medidas 

socioeducativas – São Paulo/SP 

 

Após a abertura do Seminário, a Mesa 1, coordenada pela pesquisadora Marília 

Rovaron, do Cenpec, tratou dos Direitos e Desafios da Socioeducação, com os 

palestrantes Dr. Márcio Rogério de Oliveira, promotor de justiça da Promotoria da 

Infância e Juventude do Ministério Público de Minas Gerais, que falou sobre os Direitos 

do(a) Adolescente e a Socioeducação na atualidade e Irandi Pereira, pesquisadora 

associada do NECA, membro do ICDH e do Fórum Estadual DCA, cuja exposição teve o 

tema Educação, Escola e Socioeducação. 

 



 
 

Ainda na parte da manhã foi realizado o 1º Painel de experiências e práticas em 

medidas socioeducativas, coordenado por Cláudio Hortêncio da Costa, com a 

apresentação de sete das experiências acima descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

Na parte da tarde, os trabalhos são retomados com a Mesa 2 “Pesquisas e caminhos 

para os Serviços de Medidas em Meio Aberto”, com coordenação de Lucas Carvalho do 

Núcleo Socioeducativo do Neca e palestras das professoras Isa Guará e Aldaíza Sposati, 

cujas apresentações trataram dos temas: Um panorama internacional sobre medidas 

socioeducativas em meio aberto e Adolescências, direitos e medidas socioeducativas 

em meio aberto. 

 

 
 



As demais oito experiências selecionadas são apresentadas em seguida, no Painel II, 

também com a coordenação de Cláudio Hortêncio Costa. 

 

Antes do início de cada mesa forma apresentados Extratos de filmes sobre 

adolescentes com comentários de Lucas Carvalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 

 


