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O debate sobre o PPP neste contexto...

Avanço das políticas neoliberais sobre as políticas
públicas;
Sucateamento da Assistência Social e da Educação;
Repercussão sobre todos os programas e
explicitamente incide sobre as medidas socioeducativas
em meio aberto dificultando a articulação com as
demais políticas e instituições que são responsáveis
pelas medidas socioeducativas
Eu peço licença não apenas para falar sobre o que é o
PPP, mas evidenciar os motivos pelos quais esse
documento foi criado.



Por qual motivo os educadores 
sentiram a necessidade histórica 
de produzir um documento 
norteador das ações realizadas 
nas escolas?



Resistência ao movimento neoliberal (1980)
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Crise da década de 1980
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Tendências Pedagógicas

Metodologia
Intencionalidade
Processo avaliativo
Filosofia que a oriente 

Prática Pedagógica



Atividade
Educativa

Educação é aquilo que acontece
em todo tempo e lugar...

Brandão, Carlos. O que é educação, 2007.

O trabalho educativo
é o ato de produzir 
direta e 
intencionalmente, em 
cada indivíduo a 
humanidade produzida 
histórica e 
coletivamente pelo 
conjunto dos homens 
(SAVIANI, 2003).

Prática
Pedagógica





O PPP no SINASE

Projeto Pedagógico

Plano Pedagógico

Projeto Político-Pedagógico



Resolução 119/2006

CONANDA, 2006, p. 41



CONANDA, 2006, p. 42



A opção pelo Projeto Político-Pedagógico

• Projeto – só o ser social consegue PROJETAR 
porque o trabalho humano é consciente e 
proposital, já que os animais são biologicamente 
determinados;

• Político – toda ação pedagógica é uma escolha 
intencional e, portanto, política;

• Pedagógico – só podemos denominar Pedagogia 
aquilo que objetiva intencionalmente alterar ou 
manter uma realidade social educativa;
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BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital 

monopolista, 1974. pp. 49-50.



As Aventuras de Alice no País das Maravilhas
(1865) Lewis Carroll.



Confusão de termos e conceitos... 

•Descontinuidade na elaboração dos documentos;
•Apropriação dos documentos da educação para a área 

social;
• Recuo da teoria;
• Alargamento da intencionalidade;
• Embaçamento do sentido de produção teórica do 

documento;
• Ausência de uma diretriz nacional devido a uma Lei 

neoliberal para orientar a política;



O QUÊ? POR QUÊ? QUEM? PARA QUÊ? QUANDO?

PROPOSTA 
PEDAGÓGICA

Orientar 
conceitualmente

Órgão gestor macro
Ministérios/Secretarias

Dar diretrizes para o 
trabalho 

CONCEITUAL
Demanda social

DIRETRIZES
Aprovar a Proposta 

Pedagógica
Conselhos

Garantir a sua 
efetivação 

CONCEITUAL 
NORMATIVO

Demanda social

PROJETOS
Dar sentido ao trabalho 

desenvolvido
As instituições

Orientar o trabalho
CONCEITUAL 

OPERACIONAL

Demandado para 
atender a uma 

exigência

REGIMENTO Normatizar o trabalho As instituições
Procedimentar o 

trabalho
OPERACIONAL

Demanda social 
da instituição

CÓDIGO DE 
NORMAS

Normatizar os 
programas ou setores

Setores e Programas
Procedimentar o 

trabalho
OPERACIONAL

Demanda de um 
setor

PLANOS
Para orientar o 

trabalho
Instituições e Órgãos

Planejar
OPERACIONAL 

ADMINISTRATIVO
Demanda social



Não é preciosismo!!!



Componentes e Estrutura do PPP
1ª parte 





Descrição da Realidade Social
Dados estatísticos, geográficos e sociais

Perfil dos adolescentes, jovens e famílias atendidas
Quais medidas são mais aplicadas?

Quais os atos infracionais cometidos?
Perfil dos profissionais da instituição

Estrutura física da instituição
Ausência de recursos

Limitações tecnológicas e estruturais
Rede de atendimento dos adolescentes PSC

Cronograma de trabalho do Programa

Diagnóstico Institucional Marco Situacional



Definição do Marco teórico 
Definição do Marco Jurídico

Compreensão sobre a sociedade
Adolescente é um sujeito determinado socialmente

Tipo de sujeitos que queremos formar? 
Definição de antirracismo

Manifestação de respeito à identidade e à cultura dos jovens

Definição conceitual Marco Conceitual



Estratégias
Plano de Ação

Novo cronograma
Processo de formação

Grupo de trabalho
Comissão Intersetorial

Avaliação

Plano de ação Marco Operacional





O PPP na orientação para o PIA

coletivo individual



Depois da 
formação 
do MPPR

CMDCA



Para aqueles que estão sofrendo no contexto 
atual, não esqueçamos a lição que Victo Hugo 

nos deixou na obra Os Miseráveis, 1862



Enquanto existir, fundamentada nas leis e nos costumes, uma 

condenação social que crie artificialmente, em plena civilização, 

verdadeiros infernos [...]; enquanto os três problemas deste século 

(XIX), a degradação do homem trabalhador, o enfraquecimento da 

mulher pela fome e a atrofia da criança pela escuridão da noite, 

não forem resolvidos; enquanto, em certas regiões, a asfixia social 

for possível; [...], enquanto houver sobre a Terra ignorância e 

miséria, os livros poderão não ser inúteis.

Para aqueles que não estão sofrendo...

Hauteville-House, 1º de janeiro de 1862 - HUGO, Vitor. 

Os miseráveis
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