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1. Introdução 
 

No dia 04 de novembro de 2014, às 14h00min, na sala A302 – sede 

central do Câmpus Curitiba da UTFPR – o Prof. Luciano A. Souza, mestrando 

do Programa de Pós-graduação em Planejamento e Governança Pública 

(PGP – UTFPR), ministrou a palestra a respeito do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), com o objetivo de conceituar o 

sistema e analisar seu funcionamento e eficiência. 

2. Público Alvo 
 

A atividade foi realizada durante uma reunião ordinária do grupo PET-

PP, sendo, portanto, dirigida exclusivamente aos integrantes do grupo como 

atividade de ensino. 

3. Objetivo Geral 
 

Debater o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 

apresentando suas problemáticas e peculiaridades, de maneira a contribuir 

para a formação dos petianos e estimular o debate a respeito do assunto. 

4. Ações Desenvolvidas 
 

O palestrante referiu-se ao Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) sob três diferentes ópticas: como um sistema em 

construção, controverso e em contraversão. 

Segundo a revisão histórica apresentada, o atendimento 

socioeducativo passou por importantes mudanças a partir de 1988, ano em 

que foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, e foi 

debatido amplamente no ano seguinte, quando foi adotada a Convenção dos 
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Direitos da Criança e do Adolescente. O SINASE foi instituído pela lei 12.594 

em 2012. 

 De acordo com a análise sugerida pelo Prof. Luciano, atualmente as 

medidas socioeducativas adotadas são coercitivas, responsabilizando o 

adolescente pela prática danosa. No entanto, é necessário que se pensem as 

causas desta prática, analisando-se a influência da sociedade, que 

usualmente discrimina jovens em situação de vulnerabilidade, e 

responsabilizando-a pelo ato infracional, quando for o caso. 

 Apresentou-se uma série de dados estatísticos a respeito da população 

de adolescentes paranaenses atendidos pelo SINASE, relevantes para a 

caracterização do perfil dos jovens submetidos à medida socioeducativa no 

estado.  

 Durante suas considerações finais, o palestrante destacou que, como a 

maior parte das medidas é aberta e restrita a um curto período de tempo, tem-

se, por parte do senso comum, a sensação de impunidade e não eficácia do 

atendimento socioeducativo. Esta sensação é, por vezes, materializada na 

proposta de redução da maioridade penal, o que, na opinião do palestrante, 

não se justifica e dificilmente acontecerá. 

5. Resultados Alcançados 

5.1. Para o Grupo 
 

Por meio da atividade realizada os integrantes do grupo PET-PP 

tiveram acesso a informações relativas ao SINASE, importantes para um 

conhecimento mais amplo a respeito deste assunto que está diretamente 

relacionado à área de atuação do grupo, pois se trata de uma política pública 

de grande interesse social voltada à criança e ao adolescente. 
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5.2. Para a Sociedade 
 

O debate gerado a partir dos fatos e dados apresentados é de grande 

proveito para o contínuo desenvolvimento de políticas públicas de qualidade. 

Por exemplo, a possibilidade da redução da maioridade penal no país, 

amplamente debatida na atualidade, também foi discutida durante a palestra, 

e só deverá ser considerada ou não a partir de reflexões como as realizadas 

nesta atividade, vista a complexidade da questão. 

6. Considerações Finais 
 

Conclui-se, portanto, que a atividade desenvolvida cumpriu com o 

objetivo proposto. As questões expostas e debatidas durante a palestra 

devem ser aproveitadas pelo grupo em futuras atividades de pesquisa e/ou 

extensão, devido ao grande interesse social e importância associados ao 

tema. 

 

 


