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A Fundação CASA é a responsável pela execução das medidas
socioeducativas de semiliberdade, internação e internação, sanção,
além da internação provisória e atendimento inicial em alguns de seus
centros de atendimento, no Estado de São Paulo. Esta tarefa é árdua e
temos pleno conhecimento, pois cabe a cada colaborador, dentre suas
atribuições e orientações específicas para a execução dos trabalhos, atuar
com um grupo de adolescentes/jovens, familiares e responsáveis legais
que trazem em suas histórias de vida o distanciamento da participação
nas ações organizadas pelas políticas públicas. Este afastamento, por
vezes, contribuiu ou acelerou a aproximação com práticas delitivas que
ao final trazem a juventude para o sistema socioeducativo.
O papel da Fundação CASA é reverter, no que estiver ao alcance,
as situações expostas pelo público atendido e isso se faz com o
oferecimento da escolarização, da participação em processos formativos
de educação profissional, pelo acesso às manifestações presentes na
arte e cultura; nas atividades da educação física e esporte, na atenção
à saúde, ao atendimento ao vestuário, aos ambientes salubres, enfim, a
um conjunto de direitos que são garantidos pelo trabalho de cada área
que compõe o atendimento socioeducativo.
Diante da perspectiva acima, este documento pretende traduzir
o trabalho objetivamente, sem, contudo, deixar de concentrar os
referenciais técnicos e balizadores para contribuir com práticas
integradas no atendimento da Fundação CASA.
Boa Leitura!

SJDC- Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.
SGD - Sistema de Garantia de Direitos.
SINASE – Sistema Nacional Socioeducativo.

Márcio Fernando Elias Rosa
Secretário da Justiça e Defesa da Cidadania e
presidente da Fundação CASA

SUAS – Sistema Único de Assistência Social.
SUPSEG – Superintendência de Segurança.
SUS – Sistema Único de Saúde.
UAI – Unidade de Atendimento Inicial.
UAISA - Unidades de Atenção Integral à Saúde do Adolescente.
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O avanço no sistema socioeducativo
Paulista

Capítulo 1 – Evolução das políticas de atendimento
no Brasil e no estado de São Paulo

O sistema socioeducativo paulista traz em sua história recente um
avanço significativo em sua forma de atuação. Deste modo, busca
distanciar-se de práticas fincadas na doutrina da situação irregular que
se caracteriza em expressões de pouca qualificação pela falta de preparo
e planejamento das ações.

As Políticas de atendimento no País, em diversos momentos históricos, se organizaram para atuar com crianças e adolescentes, com diferentes demandas pessoais,
de forma unificada em espaços prioritariamente distanciados dos olhares e das políticas sociais independente das circunstâncias de vida de cada atendido (a). Esta prática
referendou a culpabilização dos (as) atendidos, familiares ou grupos de pertencimento
ao entender que sozinhos não teriam condições de reverter as situações de vulnerabilidade e risco social a que estavam submetidos, portanto incapazes de preservarem vidas
dentro dos padrões sociais estabelecidos.
Destaque-se que nesta perspectiva, o empoderamento social como direito público estava distanciado.
Feita esta breve consideração, é preciso adentrar no universo das Doutrinas
que se situam num campo muito complexo e, para tanto, é necessário entendê-las com
apoio das áreas de estudos da sociedade, da política e do jurídico. Seus aspectos são
multifacetados e compostos de subjetividade, portanto, recorreu-se ao dicionário de
terminologia jurídica para conceituação.
Entende-se por doutrina o conjunto de ideias, opiniões, juízos críticos, conceitos e reflexões teóricas que os autores expõem e defendem no estudo, no ensino do direito e na
interpretação das leis. (NUNES, 1999, pg. 366).
Pode-se considerar que doutrina é uma construção social e histórica, que envolve uma visão, uma forma de se relacionar, interpretar, aferir e intervir frente algo ou
alguém que ao final deve traduzir uma concepção de atenção.
Neste caminhar, podemos considerar que as transformações sociais proporcionaram a construção de modelos distintos de atenção e respeito às singularidades da
atenção à população infanto-juvenil, caracterizando as Doutrinas da Situação Irregular
e da Proteção Integral, entendendo que uma nasce das práticas sociais para tomar espaço de sustentação com leis apropriadas e, a outra, por meio das leis, e de uma compreensão de direitos humanos construir novos caminhos e olhares frente as necessidades
e direitos desta população.
Em se tratando da Situação Irregular, inicia-se com a origem do termo “menor”,
ainda utilizado no vocabulário brasileiro, que foi frequente a partir do final do século
XIX e início do XX, estruturado pelas condições socioeconômicas características da
era moderna. O termo não está relacionado a uma questão de “tamanho”, estrutura-se
pelos índices de pobreza que ao final determinam as possibilidades de inclusão diferenciadas expressas pela ausência de cuidados à saúde, educação, alimentação, entre
outras configurando o cerceamento do direito.
Na abertura para a economia mundial (capitalista) e, para iniciar o processo de
crescimento interno, era preciso um grande contingente de mão de obra. Nesse processo de transição política, social e econômica diferentes cenários corroboraram, podendo
destacar a abolição da escravatura, o processo de migração e imigração e o surgimento
da indústria e das máquinas. Essas ações realizadas sem planejamento proporcionaram
o aumento das contradições e diferenças sociais, culminando no número de crianças
abandonadas, nas práticas de roubo e exploração do trabalho infantil, entre outros problemas sociais que possibilitaram, no mundo jurídico, a sustentação da Situação Irregular do Menor.
A questão social não pode deixar de ser mencionada neste momento como a

O desafio permanente é o de revisitar a prática para buscar a
qualificação da intervenção frente às diversas singularidades que estão
expostas em cada caso atendido. A meta é integrar as intervenções,
diminuindo a cada dia o abismo que distancia áreas de atuação. Isto não
significa a retirada da especificidade de cada área do conhecimento, mas
buscar ações conjuntas que ao final possam contribuir com o melhor
atendimento e participação dos (as) adolescentes atendidos (as) na
execução da medida socioeducativa.
A qualificação interna é fundamental, porém a articulação externa
imprescindível!
Cada adolescente/jovem necessitará de apoio e sustentação quando
sair da instituição, que deixará de oferecer a atenção que busca
qualificar diariamente. Ele (a) não será objeto de intervenção continuada
da Fundação CASA, são munícipes com direitos manifestados na
legislação brasileira, que se encontram em situação de risco social como
preconizado pela PNAS-Política Nacional da Assistência Social expressa
em cada município brasileiro. É preciso que os municípios conheçam
seu futuro desafio de intervenção com esses (as) jovens ainda enquanto
cumprem uma medida de privação de liberdade.
Organizar ações para adolescentes/jovens que se encontram em
situação pós medida socioeducativa, deve fazer parte dos objetivos da
Fundação CASA enquanto executora de medidas socioeducativas.
Com este documento, pretende-se contribuir com a unificação de
conceitos e entendimentos acerca da missão institucional. Não deve ser
considerado como fechado e impositivo e sim, como referencial aberto
para reflexão e construções coletivas em cada espaço de discussão e
trabalho a ser construído.
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Por fim, agradeço a toda equipe técnica desta Diretoria pela
participação efetiva na construção deste Caderno, deixando o desejo
que seja o primeiro e traga abertura para futuras publicações com
temáticas de interesse e necessidade da rede da Fundação CASA.
Boa Leitura!
Adilson Fernandes
Diretor Técnico da Fundação CASA
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forte causadora do aumento da problemática que determinou o caminho trilhado pelas
populações a margem da sociedade, como afirma Wanderley:
“A questão social foi nomeada explicitamente, nos anos de
1830, onde se tomou consciência da existência de populações que foram, ao mesmo tempo, agentes e vítimas da
Revolução Industrial. ” (2008, p.59).
Neste contexto, ampliaram-se ações a despeito da situação irregular, com sustentação pautada em deter o crescimento desordenado das diferentes situações que
agravassem os padrões morais, sociais e econômicos da época, onde quem se encontrava em situação de carência, abandono ou com práticas delitivas necessitavam de
“apoio” para reorientarem suas trajetórias, desta forma destaca-se alguns exemplos de
legislações afetas a esta matéria:
•1822 – José Bonifácio escreveu representação à Assembleia Constituinte do
Brasil propondo projeto sobre a proteção à infância assinalando em seu artigo
18: “A escrava, durante a prenhez e passado o terceiro mês, não será obrigada a
serviços violentos e aturados; no oitavo mês só será ocupada em casa; depois do
parto terá um mês de convalescença e, passado este mês, durante um ano, não
trabalhará longe da cria (sic);
•1875 – Decreto n° 5849 aprovou o Regulamento do Asylo de Meninos Desvalidos (sic);
•1891 – Decreto-lei 1313 regularizou o trabalho de menores nas fábricas da capital federal instituindo limite de idade e jornada de trabalho. “Os menores do
sexo feminino de 12 a 15 annos e os do sexo masculino de 12 a 14 só poderão
trabalhar no maximo sete horas por dia, não consecutivas, de modo que nunca
exceda de quatro horas o trabalho continuo, e os do sexo masculino de 14 a 15
annos até nove horas, nas mesmas condições. (sic). ”
•1890 - Decreto nº 847 - instituído pelo General Manoel da Fonseca inaugurou
a classificação da infância por meio do discernimento.
•1894 – Pelo Dr. Candido Mota, surgiram críticas à situação de jovens infratores recolhidos na Penitenciária do Estado de São Paulo, onde houve a propositura de instituições destinadas à assistência e recuperação dos jovens.
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Especificamente, sobre o Decreto 847, tratou sobre a legalização do trabalho
infantil, mas contradizia o observado na prática, desta forma, por pressões da sociedade como representantes da saúde, da educação, do sistema de justiça e dos veículos
de comunicação foi revista, devido as várias denúncias de abuso e exploração dessa
população: crianças que trabalhavam uma carga horária arbitrária, crianças mutiladas
nas máquinas, dentre outras. Já, no contexto dos presídios, as situações de violação dos
direitos humanos a essa população podiam ser diversas, ao conviver com presos adultos, tipos diferentes de infrações e gravidade, situação que teve início da discussão de
distinção de locais de recolhimento apenas ao final do século XIX.
Diante das grandes contradições e em relação ao Universo Jurídico, ao direito
menorista, buscou-se dar uma conotação de proteção ao menor. Essa nova visão teve
como pano de fundo os movimentos Internacionais, como o Congresso Internacional
de Menores ocorrido em Paris, no ano de 1911 e a Declaração de Gênova de Direitos da
Criança, que reconheceu a existência do Direito da Criança. Em decorrência em 1923

foi criado no Brasil o primeiro Juizado de Menores, o qual Mello Mattos foi o primeiro
juiz de Menores da América Latina.
Em 1927, foi criado o código de menores que recebe o nome de Código Mello
Mattos. Foi a primeira lei elaborada no mundo jurídico para tratar do menor com
desvio de conduta - abandonado ou delinquente de até dezoito anos de idade. Embora considerado um grande avanço para a melhoria da situação da infância na época,
por propor distanciamento dos princípios estabelecidos para adultos, foi caracterizado
pelo poder arbitrário do juiz de menores e sua prática intervencionista, que na mesma
lógica do Código Penal considerava a internação - ação que segregava os casos da vida
social - o único recurso para corrigir os desvios, moral e social.
No artigo 26 e na Lei n.º 5.258/67, alterada pela Lei n.º 5.439/68 em que se encontram definidos os destinatários do Código de Menores, o legislador estabeleceu o
objeto do Código: não qualquer criança entre 0 e 18 anos, mas, aquelas denominadas
de ‘expostos’ (as menores de 7 anos), ‘abandonados’ (as menores de 18 anos), ‘vadios’
(os atuais meninos de rua), ‘mendigos’ (os que pedem esmolas ou vendem coisas nas
ruas) e ‘libertinos’ (que frequentam prostíbulos). (SEGUNDO, 2002).
No Estado Novo, momento de ditadura no país, marcado por políticas e programas de teor assistencialista e populista, Getúlio Vargas inovou com a instalação
do aparato executor das políticas sociais no país, com a legislação trabalhista, com a
obrigatoriedade do ensino, com a cobertura previdenciária associada à inserção profissional e o sufrágio universal, dando as mulheres o direito de voto.
No universo dos direitos às crianças e adolescentes, em 1942 foi criado o Serviço de Assistência ao Menor - SAM, órgão do Ministério da Justiça que funcionava
como o equivalente ao sistema penitenciário para crianças e adolescentes até 18 anos.
Essa política se caracterizou pelo apogeu dos internatos e previa dois tipos de
atendimentos para àqueles em Situação Irregular: aos adolescentes em conflito com
a Lei, era previsto internação em reformatórios ou casas de correção com práticas de
profissionalização direcionadas para as indústrias e de recrutamento para o serviço
militar e aos carentes e abandonados, restavam os patronatos agrícolas que ficavam
localizados em fazendas, as quais os meninos aprendiam práticas de cultivo da terra e
a manipular equipamentos agrícolas.
Em meio às pressões sociais, essas novas ações do governo, não resultaram em
melhoria na vida da população e, somado a essa questão, as divergências de correlações
de forças políticas, culminaram na “queda” do Governo Vargas, em 1945.
Nesse período, também conhecido “período da redemocratização”, foi promulgada uma nova Constituição de característica liberal, a qual visava abertura para a democracia, restabelecendo os três poderes (executivo, legislativo e judiciário), o pluripartidarismo, a eleição direta para presidente, a liberdade sindical, o direito de greve e
o fim da censura e a pena de morte.
A nova Constituição marca um período de muita participação política e de organização social, com foco no aprofundamento das conquistas sociais e na garantia de
melhora na organização da sociedade civil. Devido à abertura, já em 1950, é instalado
um escritório do Fundo das Nações Unidas - Unicef, em João Pessoa, na Paraíba com o
objetivo de promover ações de proteção à saúde da criança e da gestante.
No período do Golpe Militar, em 1964, o SAM passa a ser alvo de críticas, por
não responder satisfatoriamente os seus objetivos de recuperação dos delinquentes,
sendo substituído pela Política Nacional do Bem-Estar do Menor - Pnbem, elaborada
pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor - Funabem. Criada pela Lei de nº
4.513 de 1/12/1964 e aprovada pelo então presidente da República Marechal Castelo
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Branco, a Funabem tinha sua linha de atuação pautada pela internação de carentes,
abandonados e infratores encaminhados pelo Juiz de Menores, utilizando-se dos equipamentos do SAM.
As ações de fortalecimento da democracia no país foram rompidas a partir de
1964, com o Golpe Militar que instituiu uma nova constituição (CF de 1967), incluindo a Lei de Imprensa, restringindo a liberdade de expressão e opinião e de Segurança
Nacional, instituindo os Atos Institucionais. O objetivo dos militares, com uma nova
constituição, era fundamentar as práticas opressoras do Estado e a manutenção do poder, marcando um período de controle do Estado sobre as instituições e organizações,
bem como da vida das pessoas, atuando como força punitiva e excludente, perseguia
aqueles adeptos as ideias do socialismo, participação social, inclusão social, democracia e direitos humanos.
Criada nesse contexto político-ideológico, a Funabem tinha como objetivos,
enquanto órgão do Governo vinculado ao Ministério de Previdência e Assistência Social, sob presidência do médico Mário Altenfelder, elaborar, coordenar e fiscalizar Política Nacional do Bem-Estar do Menor - Pnbem em todo território Nacional. A política
era orientada a partir de um centro gestor, que coordenava as ações de fiscalização das
entidades públicas e particulares, por meio dos órgãos de execução da Funabem, espalhados em todos os Estados.
Com o surgimento das Febems, o atendimento passa a ser Estadual e o foco era
o trabalho com os carentes e infratores visando à disciplina, à ordem e à obediência.
Em meio à repressão, a década de 1970 foi marcada por um período de estudos
universitários sobre a problemática da infância abandonada, da delinquência juvenil e
a população em situação de rua. A partir desses estudos, surge a necessidade de criar
um novo código de Menores.
A tramitação deste código no Congresso Nacional deu-se pela Lei nº 105/74
de autoria do Senador Nelson Carneiro. Inspirado na Declaração Universal dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, de 1959. Este projeto reconhecia
direitos às crianças e adolescentes, tais como, direito à saúde, à educação, à profissão,
à recreação e à segurança social, além de uma rede de proteção, responsabilizando a
família e o Estado preocupando-se com o cuidado à família e apontava a institucionalização de crianças carentes em casos excepcionais.
Esta Declaração não foi considerada normativa e as disposições identificadas
como direitos foram suprimidas do texto do projeto. O código de menores aprovado
no Congresso Nacional foi elaborado pelos juízes de menores e, segundo alguns historiadores, alguns direitos foram mantidos, porém de forma implícita no texto.
O novo Código de Menores instituiu o “novo direito do menor”, que estava
restrito à prestação jurisdicional, em casos excepcionais, restringindo a ação do Juiz e
atrelando-a à fiscalização pelo Ministério Público.
O código de 1979 configura-se em uma revisão do Código de Mello Matos. Em
síntese, pauta-se no direito assistencial, na proteção e na vigilância dos menores. Mais
uma vez, acreditava-se, que na internação, agora, sob a perspectiva de um atendimento
terapêutico-pedagógico, os “menores” pudessem obter uma formação orientada para a
constituição de uma personalidade sadia, do domínio da sua agressividade e para a sua
readaptação social.
A Doutrina reforçadora desse código também foi a Situação Irregular. Estava
previsto em seu artigo 2º que ao menor desprovido do acesso às políticas sociais e da
defesa jurídica, objeto de intervenção “brutal” de outrem, que eram facilmente copilados para a prática de prostituição ou que viviam um relacionamento sem se casar, com

desvios de conduta e autor de ato infracional.
Não se percebe, ainda, uma influência do Estado com ações eficazes para melhorar a vida das crianças e dos adolescentes, fazendo “vista grossa”, os governos dividiam as ações para menores e outras para crianças e adolescentes reforçando que
menores estavam apartados do convívio social e de direitos. A família também não
recebia atenção por parte das políticas e ao serem desclassificadas para educar e dar
condições mínimas de subsistência, perdiam o “poder familiar” e seus deveres de pais
eram entregues às instituições.
Mais uma vez, nesse panorama histórico, a força dos grupos sociais organizados
se sobressai, sendo fundamental para que gradativamente houvesse a abertura política
e a redemocratização. Ao longo da década de 1980, vários movimentos, materializados
nas manifestações populares organizadas por diversos seguimentos da sociedade pela
democracia, liberdade de expressão, respeito aos direitos humanos, melhores condições de vida resultaram no fim da Ditadura Militar e os novos direitos e reivindicações
ganharam forma de Lei na Constituição de 1988, considerada a constituição cidadã.
Em âmbito Internacional, é importante apontar que muitas mudanças no entendimento das leis e direitos à criança e ao adolescente já vinham ocorrendo e uma
série de normativas, assinadas pelo Brasil, possibilitaram a busca por uma nova compreensão e atuação em relação às crianças e adolescentes brasileiros e foram fundamentais para a transição da Doutrina da Situação Irregular para a Doutrina da Proteção
Integral.
Tais normativas seguem abaixo relacionadas:
- Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959): uma carta de princípios,
de direitos;
- Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente (1989): um tratado entre
países para assegurar em suas leis internas os novos direitos;
- Regras mínimas da ONU para a Administração da Justiça da Infância e Juventude (1985), visando a promoção do bem-estar da criança, do jovem e de
sua família;
- Regras para a Proteção de menores Privados de Liberdade (1990);
- Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil
(1990).
Esses avanços internacionais motivaram no Brasil que os movimentos sociais,
entidades de promoção e defesa de direitos e representantes do Governo, ligados a
setores progressistas, se aglutinassem no Fórum Nacional de Defesa da Criança e do
Adolescente. O motivo era acabar com a visão menorista de atendimento e com a discricionariedade no trato das questões que envolviam crianças e adolescentes, instituindo uma visão de proteção integral de atendimento.
A ampla mobilização e organização social resultaram em duas emendas populares apresentadas à Assembleia Constituinte (formada em 1987), com mais de duzentas mil assinaturas de cidadãos adultos e de um milhão e quatrocentas mil crianças e
adolescentes. A fusão dos textos das emendas “Criança Prioridade Absoluta” e “Criança e Adolescente” resultaram nos artigos 227 e 204 da Constituição Federal.
Com referência à Doutrina da Proteção Integral, a Constituição de 1988 traz
em seu texto o que já vinha sendo discutido, como proteção integral, nas agências e
setores internacionais como a Organização das Nações Unidas - ONU. Reza o artigo
227 da Constituição (1988):
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“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 e à convivência familiar e comunitária. ”
Ainda nessa perspectiva, cita-se o artigo 204, também da Constituição Federal de 1988,
que diz:
As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade
social, (...) além de outras fontes, e organizadas com base
nas seguintes diretrizes: I- descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos
programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social; II- participação
da população, por meio de organizações representativas,
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.
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Em 1990 as diretrizes da Doutrina da Proteção Integral são transcritas, ganhando forma na Lei Federal nº 8069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Configurando-se em um grande avanço, uma proposta de mudança
paradigmática na compreensão do que é ser criança e adolescente e suas necessidades,
na garantia de proteção por meio do estabelecimento de diretrizes e no reordenamento
das instituições de atendimentos. Ou seja, apontou mudanças de conteúdo e de método
- pautada em uma educação de cunho emancipatório.
Neste documento, criança e adolescente são considerados prioridade absoluta,
em condição peculiar de desenvolvimento e sujeitos de direitos.  Como característica
trata da sobrevivência, desenvolvimento e integridade de toda criança e adolescente
brasileiro, possui um sistema de justiça para controle social do delito e insere mecanismos de exigibilidade, cria conselhos deliberativos e paritários de participação social,
resgata direitos, responsabiliza e integra adolescentes em conflito com a Lei, distingue
casos sociais, entregues ao Conselho Tutelar daqueles com implicações jurídicas, avaliados pela Justiça da Infância e Juventude.
A política de atenção à criança e à juventude, apesar de expressa em carta magna, ainda não se faz suficiente em abrangência no cenário nacional na atualidade, fato
comprovado se analisado apenas os índices de entradas de jovens ao sistema socioeducativo somado aos de abandono escolar. O direito ainda não está totalmente propagado. O dever do sistema socioeducativo é sem dúvida, garantir qualidade e eficiência em
sua atuação, para contribuir com a ressignificação de práticas por parte de seus atendidos, colaborando com a construção de caminhos que provoquem distanciamento do
cometimento de atos infracionais.
Os (as) adolescentes/jovens inseridos no sistema socioeducativo, bem como familiares e responsáveis legais, trazem marcas claras da falta de acesso e oportunidades,
que ainda em grande escala são melhores ofertadas e organizadas para quem tem maior
poder aquisitivo.

Pensando em proteção social Sposati afirma que “estar protegido significa ter
forças próprias ou de terceiros que impeçam que alguma agressão/precarização/privação venha a ocorrer, deteriorando uma dada condição” (2007, p.17).
Em síntese vivencia-se um momento de direitos expressos em diferentes legislações, porém ainda não executados em sua universalidade.
Nesta realidade, faz-se necessário a aproximação e articulação entre esferas de
governo de forma inter e intragovernamentais para que sejam traçados planos de atuação conjunta, que apoiem e promovam empoderamento social e econômico para adolescentes/jovens, familiares e responsáveis legais, objetivando que a intervenção estatal
promova o contraponto efetivo aos caminhos abertos para práticas delitivas.
A expressão “inclusão social” ganhou importância no discurso de diferentes correntes
político-ideológicas e nas discussões desenvolvidas no campo teórico, nos últimos séculos. É possível perceber, portanto, tentativas de defini-la e, ao mesmo tempo, delinear
caminhos para implantá-la na condição de política pública. Tal finalidade tem focalizado as chamadas “minorias” ou “grupos excluídos”, justificando a necessidade de propor
políticas que contemplem a “inclusão social”.
Em continuidade, estudar-se-á o processo socio-histórico das políticas de atendimento à criança e ao adolescente no Estado de São Paulo, até chegar à atual política
da Fundação CASA.
No Brasil, foram propostos projetos representativos dessas políticas na área da
criança e do adolescente, sendo que em maio de 1900, surge um projeto da autoria
do deputado Candido Mota que visa à criação do “Instituto Educativo Paulista”, instituição especializada na reclusão de crianças e adolescentes em situação de abandono
ou infratores. Em 10 de outubro de 1902, baseado nesse projeto, foi promulgada a Lei
Estadual nº 844, elaborada por Bento Bueno, à época Secretário da Justiça do Estado
de São Paulo, autorizando a criação do Instituto Disciplinar e da Colônia Correcional,
submetido à Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e da Justiça e à inspeção do
chefe de polícia, com objetivo de educar, em regime de reclusão crianças e adolescentes
em situação de abandono ou praticantes de delitos. (FONSECA, 2007).
Vale ressaltar, que anterior à criação do Instituto Disciplinar, devido à necessidade de um programa voltado para o atendimento à infância no estado de São Paulo,
existiu a Casa dos Expostos, no bairro do Pacaembu, que após a morte de um de seus
gestores, Mordomo Sampaio Viana em 1935, passou a ser conhecida como asilo Sampaio Viana. Após algum tempo, com a ampliação de seu programa assistencial, com a
criação do berçário e do lactário, foi denominada Educandário Sampaio Viana. Posteriormente, recebeu o nome de Casa da Criança do Serviço Social de Menores, que foi
novamente alterado para Unidade de Triagem Sampaio Viana, que atendia crianças do
sexo masculino e feminino na faixa etária de 0 a 06 anos e 11 meses.
Entre os anos de 1930 a 1945, o Estado de São Paulo intensificou a atenção para
o problema do jovem abandonado. Foi criado, então, o Fundo de Assistência ao Menor
e seu Conselho Diretor, sendo instituído como órgão de Planejamento do Serviço Social ao jovem em todo o Estado.
Nessa trajetória, em 1942 foi criado o Serviço de Assistência ao Menor – SAM.
Tratava-se de um órgão do Ministério da Justiça que funcionava como um equivalente
do sistema Penitenciário para a população menor de idade. Sua orientação era correcional repressiva. O sistema previa atendimento diferenciado entre o adolescente autor
de ato infracional e o menor carente e abandonado.
Em dezembro de 1964, foi instituída a Fundação Nacional do Bem-Estar do
Menor (Funabem), à qual foi delegada pelo Governo Federal a implantação da Política
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1

Nacional do Bem-Estar do Menor , cujo objetivo era coordenar as entidades Estaduais
2
de proteção às crianças e aos adolescentes. Nesta época, o Código de Menores  de 1927,
era a legislação que regulava o atendimento.
O Decreto 49.165 de 29 de dezembro de 1967 criou a Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo, assim, o Serviço Social de Menores foi totalmente
transferido para essa Secretaria. Um ano depois, outro decreto fixou a estrutura da
Secretaria da Promoção Social e criou a Coordenadoria dos Estabelecimentos Sociais
do Estado-CESE, à qual ficou subordinado o atendimento ao jovem.
Além de administrar unidades destinadas a crianças e adolescentes, a CESE
também atendia famílias carentes, mendigos, migrantes e alcoólatras, entre outros, o
que acarretou sobrecarga na Coordenadoria e levou à criação da Fundação Paulista de
3
Promoção Social do Menor (Pró-Menor) , em 12 de dezembro de 1973, vinculada à Secretaria da Promoção Social. A ela foram agrupadas todas as unidades de atendimento
aos jovens e crianças. Entre essas unidades estava a Chácara Morgado Mateus, que
desde 1910 atendia crianças carentes, sendo que posteriormente no mesmo endereço,
foi construído o Complexo do Tatuapé.
Aos 26 de abril de 1976, a Fundação Pró-Menor passa a denominar-se Fun4
dação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem-SP) , adaptando-se assim, à Política
Federal para a área do menor, intitulada Política Nacional do Bem-Estar do Menor PNBEM.
5
No ano de 1979, foi instituído o segundo Código de Menores , em substituição
ao anterior de 1927, conhecido como código de Mello Mattos.
Ressalta-se que a Febem-SP executava, em todo o Estado de São Paulo, programas de atendimento ao menor carente, abandonado e infrator (delinquente). Conforme o caderno de Medida Socioeducativa do Meio Aberto (MSMA), (s.d), enfatizamos
que:
A década de 1980 foi palco de grandes transformações no
cenário brasileiro. O início do processo de abertura política, após longo período de ditadura militar possibilitou
surgimento de novas organizações civil e política, apoiadas
por instituições de educação progressistas e pela Igreja Católica. (Caderno MSMA/Fundação CASA, s.d., p. 14).
Ainda diante dessa perspectiva, levando em consideração o âmbito paulista
desse período se pode afirmar que:

16

(...) com a eleição do governo do Estado de São Paulo em
1982, no bojo do processo de redemocratização, novas
políticas de atenção ao menor começaram a ser elaboradas em âmbito estadual, identificando a questão do menor como produto de fatores estruturais socioeconômicos,
a exigir respostas urgentes do poder público, consoantes
com o desenvolvimento integral de crianças e adolescen1
Lei nº 4513, 1º de dezembro de 1964.
2
Decreto 17.943-A, 12/10/1927 - 1º Código de Menores do Brasil, conhecido como Código de Mello Mattos.
3

Lei nº 185, 12/12/1973 - Artigo 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a instituir Fundação, sob a denominação de “Fundação
Paulista de Promoção Social do Menor” – PRO - MENOR.
4
Lei Estadual nº 985, de 26 de abril de 1976 - Artigo 1º - Passa a denominar - se Fundação Estadual do BemEstar do menor - FEBEM - SP - a Fundação Paulista de promoção Social do Menor - PRÓ- MENOR, a que se refere à Lei nº 165, de 12/12/1973.
5
Lei 6697 de 10/10/1979.

tes. (Caderno MSMA/Fundação CASA, s.d., p. 14).
No período de março de 1983 a março 1987 ocorreram algumas mudanças significativas tais como: fechamento dos grandes Internatos do interior e Litoral, a transferência de convênios com entidades sociais existentes na área de carentes e abandonados
para a Secretaria de Estado da Promoção Social (SEPS), sendo desencadeado o início
do atendimento regionalizado e a definição da Febem-SP, como instituição responsável
pelo atendimento aos menores infratores. (Caderno MSMA/Fundação CASA, s.d.).
Enfatiza-se que, nesse período, em São Paulo foi impulsionado pela Febem-SP
um processo de discussões internas envolvendo funcionários, crianças e adolescentes,
desencadeando uma mudança do paradigma vigente, em que esse “menor” passou de
objeto de intervenção, para sujeito de sua própria história. Segundo o caderno MSMA
da Fundação CASA:
Promovia-se assim, a revisão geral da linha educacional.
Os funcionários passaram a criar e exercitar novas alternativas de atendimento, contemplando a participação do
adolescente nas discussões referentes à vida cotidiana e ao
seu projeto futuro, possibilitando assim, um preparo para
o desligamento da instituição. (Caderno MSMA/Fundação
CASA, s.d., p. 14).
No âmbito nacional, de 1984 a 1986, surgiram seminários, comissões estaduais
e encontros nacionais, objetivando encontrar meios de defesa e denúncia aos direitos
da infância e da juventude.
Os movimentos de base encontravam-se em plena articulação nacional, colaborando para a inserção de questões de
interesse da infância e juventude na Constituição Federal.
(...)
Assim, fruto da mobilização do conjunto de instituições
que sempre atuou em movimentos sociais em defesa dos
direitos das crianças e dos adolescentes (Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, organizações governamentais e não governamentais, juristas de diversas áreas,
como Ministério Público e outros segmentos), milhares de
brasileiros assinaram um abaixo-assinado pela inclusão do
artigo 227, conhecida como Emenda Cidadã, na Constituição Federal de 1988, que reconheceu os direitos básicos
e fundamentais das crianças e dos adolescentes. (Caderno
MSMA/Fundação CASA, s.d., p. 15).
Assim, dentro deste processo histórico, em 1990 é instituído o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), após ampla participação de organizações governa6
mentais, juristas e da sociedade civil organizada, objetivando extinguir o menorismo
e, de fato, assumir a Doutrina da Proteção integral.
6 Termo estabelecido pelos Códigos de Menores de 1927 e 1979 que classifica os destinatários somente aqueles que estivessem em

situação de perigo moral ou material, ou em situação irregular, termos definidos em Lei e tratados como “patologia social”.
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Desde então, pautando-se no artigo 88 do ECA, iniciou-se o processo de descentralização da instituição, com o objetivo de tornar a Febem/SP um órgão público
eficiente e eficaz, buscando adequar as diretrizes estipuladas no Estatuto ao atendimento à crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, na medida protetiva
de abrigos e a adolescentes em conflito com a lei, nas medidas socioeducativas.
Dessa forma, nos meados da década de 2000, foi implantado na instituição o
“Programa Novo Olhar”, buscando assim, adequar-se às diretrizes da política de atendimento, no tocante a municipalização do atendimento, a descentralização político-administrativa e a qualificação do atendimento a crianças e adolescentes no Estado de São
Paulo.
7
Cumprindo a diretriz da Municipalização da Medida Protetiva dos abrigos  em
8
2002 , houve o encerramento das atividades de todos os abrigos para crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. Salienta-se que a instituição passou a
trabalhar somente com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, de
Prestação de Serviços à Comunidade, Liberdade Assistida, Semiliberdade e Internação.
Nesse processo, em consonância com a gestão participativa da equipe diretiva
9
da Fundação CASA, em outubro de 2005, pautada nas normativas nacionais  e internacionais10, realizou o I Encontro Estadual de Planejamento Estratégico em Atibaia,
congregando servidores, representantes dos vários cargos, Centros e medidas socioeducativas, em processo de construção coletiva foram estabelecidas:
Missão: Executar direta e ou indiretamente, as medidas socioeducativas, com
eficiência, eficácia e efetividade, garantindo os direitos previstos em lei e contribuindo para o retorno do adolescente ao convívio social como protagonista de
sua história.
Visão: Tornar-se referência no atendimento ao adolescente autor de ato infracional, pautando-se na humanização, personalização e descentralização na execução das medidas socioeducativas, na uniformidade, controle e avaliação das
ações e na valorização do servidor.
Valores: Justiça, ética e respeito ao ser humano.
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Vale salientar, que no transcorrer de 2006, mantendo o compromisso firmado
no referido encontro, a Fundação CASA constituiu uma comissão institucional para
elaboração do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, consoante à política de
atendimento.
Nesse ínterim, após a organização, sistematização e amplo diálogo nacional en11
tre os atores do Sistema de Garantia de Direitos , a Resolução do Conselho Nacional
dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (Conanda) nº 119/2006 foi aprovada,
instituindo o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).

7 De acordo com a Lei nº 8.069/1990, com redação dada pela Lei 12.010/2009 foi substituído o termo abrigo por Acolhimento

Institucional.

8 Divisão Técnica 2 – DT2 (divisão de abrigos). Há registros de memória que esse atendimento se perpetuou até 2005.
9 Constituição Federal/1988 e ECA/1990.
10 Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça, da Infância e da Juventude – Regras de Beijing, 1985,

Diretrizes das Nações para Prevenção da Delinquência Juvenil, RIAD, (1990), Regras Mínimas das Nações Unidas para Proteção
dos Jovens Privados de Liberdade, 1990.
11Conceito previsto no artigo 86 do ECA, instituído pela Resolução nº 119/2006 do Conanda.

Portanto, seguindo as Diretrizes estabelecidas o governo do Estado de São Paulo, investiu em construções de Centros de atendimentos para atender adolescentes na
Internação Provisória e na Internação, propiciando-lhes atendimento personalizado,
humanizado e próximo a sua comunidade de origem.
Nesse processo histórico, em 22 de dezembro de 2006, por meio da Lei nº
12.469, o nome Febem-SP, foi alterado para Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação CASA.
A mudança de nome ocorreu em consequência do processo de reestruturação
e adequação às diretrizes de atendimento previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Sinase, bem
como, às normativas internacionais.
Para atender a legislação do atendimento aos adolescentes, foi necessária também a descentralização administrativa, assim, hoje a Fundação CASA conta com 10
Divisões Regionais e 01 Polo Regional em todo Estado de São Paulo.
Cabe ressaltar, que atendendo ao artigo 88 do ECA, em janeiro de 2010 a Fundação CASA concretizou a municipalização das medidas em meio aberto, após um
processo de transição gradativa e qualificada aos Municípios e à Secretaria Estadual de
Assistência e Desenvolvimento Social.
A primeira experiência do estado foi com a Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio de convênio tripartite assinado no final de 2004, envolvendo prefeitura,
a então, Febem e a entidade executora. Nesse convênio, foram enfrentadas grandes
dificuldades de operacionalização, as quais pautavam pelo desencontro de recursos
financeiros das esferas de governo e pela falta de acúmulo técnico para a realização
dos atendimentos por parte do município. Com o objetivo estratégico de ampliar esse
movimento de municipalização no estado, iniciaram-se, ainda em 2005, as discussões
internas nos setores responsáveis por essa ação na Febem. Um amplo processo de pesquisa foi realizado, que culminou com o lançamento do material de apoio denominado
Caderno Temático nº 1 – Medidas Socioeducativas em meio aberto – Histórico, realidade e desafios, em julho de 2006.
No ano de 2008, a Fundação Casa assinou um convênio com a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) do governo federal para a implementação do
SINASE no estado de São Paulo. Deste convênio surgiram encontros regionais para
discussão e aprofundamento de forma regionalizada, tendo como municípios sede São
José dos Campos, Campinas, Santos, Sorocaba, Barretos, Ribeirão Preto, São José do
Rio Preto, Bauru, Marília, Presidente Prudente e São Paulo. Em cada encontro foi formulada uma carta de intenções e ao final do processo condensadas todas as questões
que foram pontuadas, culminando com o lançamento da Carta Final em um encontro
Estadual:
“Carta de intenções para municipalização das medidas socioeducativas em
meio aberto no estado de São Paulo
As intervenções com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas
vêm desde a implantação do ECA, com diferentes alterações nos seus modelos de atendimento, buscando a efetivação da Doutrina da Proteção Integral.
Vivemos a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) desde
1990, buscando estabelecer diferenciações conceituais e programáticas de ordem jurídica,
técnica e administrativa para traduzir novo modelo de atenção aos adolescentes, garantindo direitos e reconhecimento de pessoa em situação peculiar de desenvolvimento.
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Neste momento é necessária a união das forças das esferas de governo. Poder
Legislativo, Poder Judiciário e sociedade civil, para a configuração prática do Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo - Sinase. Para isto entendemos ser necessário
estabelecer os seguintes encaminhamentos para reflexão, discussão e implementação pelos
diferentes atores sociais aqui presentes:
1. Estado e municípios deverão estabelecer as ações necessárias para o processo
de municipalização das medidas socioeducativas em meio aberto (liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade) como previsto no ECA, no Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo - Sinase e no Sistema Único da Assistência Social - Suas.
Integração SUAS/SINASE
2. Estabelecer a pactuação para suplementação financeira para o processo de
municipalização por parte da esfera do governo federal, a fim de somar com os
recursos estadual e municipais, com atualizações periódicas que considerem e
fortaleçam o nível de gestão da assistência social e a intersetorialidade das políticas públicas, por intermédio do repasse fundo a fundo.
3. Estabelecer e garantir diálogo contínuo com as forças municipais atuantes com
medidas socioeducativas e garantia de direitos para construção/ implementação
de modelo de atenção aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, que respeite suas características, necessidades e as possibilidades da rede
socioassistencial, elaborando plano municipal de atendimento socioeducativo em
consonância com o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo e as normativas do Conanda.
4. Garantir a interface com os Centros de Referência em Assistência Social - Cras,
Centros de Referência Especializado de Assistência Social - Creas e a rede socioassistencial, seguindo as diretrizes da NOB-RH e as deliberações da Conferência
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente de 2007, para a execução das
medidas socioeducativas em meio aberto, com atendimentos integrados aos adolescentes, familiares e/ou responsáveis.
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5. Garantir pactuações necessárias com as demais políticas públicas presentes
no estado e municípios, para viabilizar a intersetorialidade, sem sobreposição,
visando atendimento integral aos adolescentes, famílias e/ou responsáveis.
6. União, estado e municípios concretizem espaços de formação continuada para
os profissionais atuantes em medidas socioeducativas, espaços estes de reflexão,
aprofundamento e discussão de políticas públicas”
Destaques apresentados nos encontros regionais:
•Necessidade de implantação de Varas da Infância e Juventude nos municípios em que haja demanda de adolescentes em conflito com a lei, com juízes,
promotores e defensoria específicos, com a estrutura administrativa adequada,
garantindo a celeridade do atendimento ao adolescente.

•Indicar que as políticas públicas em todas as áreas atuem de forma intersetorial, qualificando as ações desencadeadas para crianças e adolescentes com
suplementação de recursos financeiros para este fim, inclusive para os municípios de pequeno e médio porte.
•Formação do Colegiado Gestor Municipal, reunindo os diferentes segmentos
do poder público e sociedade civil, com o objetivo de promover ações que
oportunizem a melhoria na qualidade de atendimento no que se refere à educação, saúde, trabalho e família.
•Efetivar gestões junto ao Conanda e CNAS, para propor alterações necessárias para integração conceitual, aproximação operacional e técnica do Sinase
e Suas.
•Realizar anualmente fórum regional de avaliação e discussão quanto à execução das medidas socioeducativas em parceria estado e município (pactuação
regional).
•Necessidade de implantação da Defensoria Pública em todo o sistema socioeducativo.
•Necessidade de revisão do critério estabelecido pela União quanto ao cofinanciamento (hoje somente para o CREAS), que possibilite o repasse às organizações não governamentais que executam as medidas socioeducativas em meio
aberto, com o acompanhamento e a supervisão das prefeituras.
•Ampliação das discussões sobre a justiça restaurativa.
Com essa unanimidade, aproximaram-se a Fundação Casa e a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (Seads). É preciso registrar que, somado
a esse processo existiu um movimento da Frente Paulista de Municípios junto a Seads
para abertura e ampliação do fórum de discussão do processo de municipalização no
estado de São Paulo.
Em 2008 foi criado um grupo de trabalho (GT) coordenado pela Fundação
Casa e Seads, com representação da Frente Paulista de Municípios e dos municípios
que já se encontravam em processo de municipalização em convênio direto com a Fundação Casa. Nesse grupo foram construídos e aprovados todos os encaminhamentos
necessários para que o processo de municipalização se aproximasse do Suas, estabelecendo imediatamente uma integração com o Sinase.
Foram estabelecidos, nesse grupo de trabalho, as formas e os critérios de cofinanciamento, seguindo os parâmetros do Suas para repasse fundo a fundo. Os parâmetros de atendimento foram determinados em conformidade com os ditames do Sinase.
Esse processo foi finalizado em dezembro de 2009, com todos os municípios
do estado que possuem adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em meio
aberto, municipalizados e pactuados diretamente com a Seads para a execução do atendimento.
Após o ano de 2005, com a nova política de atendimento socioeducativo, é possível indicar vários avanços, são eles:
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• Instituído o Planejamento Estratégico como ferramenta de gestão;
• Elaboração do Plano Político Pedagógico em cada Centro de atendimento;
• Programas de atendimento da Fundação CASA registrados no Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca) como referendado
pela Lei 12.594/12;
• Instituídos a Escola para Formação e Capacitação Profissional (EFCP), e
Centros de Formação Inicial - CFI, Continuada - CFC, Extensão e Aperfeiçoamento - CEA, e o Centro de Pesquisa e Documentação - CPDOC;
• Gerenciamento das vagas por parte da Fundação CASA propiciou agilidade
e qualidade no atendimento ao (à) adolescente;
• Implantação do Diagnóstico polidimensional na internação provisória;
• Elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) a partir do diagnóstico polidimensional;
• Aprovação do Plano Estadual Operativo de Saúde e criação de 11 Unidades
de Atenção Integral à Saúde do Adolescente (UAISA);
• Organização dos Cadernos de Orientação Técnica das Superintendências de
Saúde, Pedagógica e de Segurança e Disciplina;
• Investimento na área pedagógica, com objetivo de aprimorar o atendimento
ao(à) adolescente em sua educação formal e profissional por meio de parcerias;
• Ações intersetoriais, implantação do Regimento Interno, criação das Comissões de Avaliação Disciplinar;
12

• Implantação do Comitê Quesito Cor  nas Divisões Regionais e Polo Regional;
• Municipalização das medidas socioeducativas em meio aberto;

• Participação no Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo do Estado de São
Paulo (2014):
• Revisão dos Cadernos de Orientação Técnica das Superintendências De Saúde, Pedagógica e de Segurança e Disciplina;
• Lançamento do Comitê Institucional de Direitos Humanos e Diversidades abarcando
as ações do Comitê Quesito Cor – 2018;
• Lançamento do Observatório de Enfrentamento à Violência Institucional – 2018;
• Revisão da Ficha de Notificação de Violência e lançamento do Instrumental de Providências – 2018;
• Revisão do Regimento Interno para privação de Liberdade e lançamento do Regimento Interno para a Semiliberdade – 2018;
• Estabelecimento da comunicação “on-line” com o Poder Judiciário – 2018;
• Revisão da Portaria do Conselho Gestor e lançamento de Cartilha orientadora – 2018;
• Retomada do Grupo Interinstitucional envolvendo Fundação Casa e Sistema de Justiça para aproximação de ações – 2018;
• Lançamento do Programa de Práticas Restaurativas – 2018;
• Ações conjuntas a aproximação com os Conselhos de Classe (COREN - Conselho Regional de Enfermagem, CRESS - Conselho Regional de Serviço Social, CRF- Conselho
Regional de Farmácia, CRP – Conselho Regional de Psicologia) – 2018;
• Assinatura do Protocolo de intenções para Desenvolvimento do Projeto Piloto para
implantação do Programa de Educação Integral entre a SEE e a SJDC – 2018.

• Atenção à Medida Socioeducativa de Semiliberdade - Caderno de Diretrizes
para a Implementação da Medida Socioeducativa de Semiliberdade;
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• Desenvolvimento dos Programas de Atendimento, com definição de metas e
diretrizes;
• Gestão Compartilhada: atendimento realizado em parceria com a sociedade
civil organizada;
• Gestão Plena: atendimento realizado pelos servidores da Fundação CASA;

12

Conceito previsto no artigo 86 do ECA, instituído pela Resolução nº 119/2006 do Conanda.
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Capítulo 2 – Adolescência e violência
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No Brasil, a população infanto-juvenil é um dos segmentos populacionais mais
atingidos e prejudicados pelos problemas socioeconômicos (CRUZ-NETO & MOREIRA, 1998). A desigualdade econômica e social brasileira dificulta o pleno crescimento e
o desenvolvimento de milhões de adolescentes, que se veem privados de oportunidades
de inclusão social em seu contexto comunitário, vivendo em moradias inadequadas e à
mercê de diversos problemas, como: restrições severas ao consumo de bens e serviços;
estigmas e preconceitos; falta de qualidade no ensino; relações familiares e interpessoais fragilizadas; e violência em todas as esferas de convivência (ASSIS E CONSTANTINO, 2005).
Dados do Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2010) indicam que quatro em cada dez brasileiros (40%) que vivem na miséria são
meninas e meninos de até 14 anos. Seguido pelo grupo das crianças, o grupo etário
com maior percentual vivendo na miséria são os adolescentes de 12 a 17 anos de idade.
Segundo o censo realizado pelo referido instituto, 7,9 milhões de adolescentes entre 1217 anos, vivem em famílias cuja renda é inferior a ½ salário mínimo. Isso significa dizer
que 38% dos adolescentes brasileiros estão em condição de pobreza (UNICEF, 2011).
O fator econômico associado a outros problemas de ordem política e social que provocam a privação ao acesso de bens e serviços, refletem a violência e a criminalidade nos
quais a população adolescente está envolvida.
A violência contra crianças e adolescentes abrange os maus-tratos físicos e
emocionais, o abuso sexual e a negligência. Durante a infância, uma em cada 4 crianças
sofre maus-tratos físicos, ao passo que, quase uma em cada 5 meninas e um em cada 13
meninos, são vítimas de abuso sexual. Além disso, o homicídio é uma das cinco principais causas de morte de adolescentes.
A violência possui um cenário no Brasil, no qual 3,65 adolescentes são assassinados para cada grupo de mil. (UNICEF,2014). Em, 2017 a Unicef publicou o IHA
(Índice de Homicídios na Adolescência) e conforme análise observa-se que esse índice
vem subindo continuamente desde 2012.
Quando esse índice utiliza riscos relativos, sexo e raça, piora para adolescentes
do sexo masculino, pois seu risco é 13 vezes maior do que as adolescentes do sexo feminino. Já para cor/raça, o índice revela ser 2,85 vezes maior para adolescentes negros
ou pardos.
O estado de São Paulo possui o menor índice da pesquisa, sendo 2,0, contudo,
ainda está acima do considerado ideal.
A arma de fogo é o meio mais comum. Em 2014 todos os outros meios somados
foram três vezes menor. O homicídio é a causa de morte que mais cresce para o adolescente quando comparada as outras faixas etárias.
No envolvimento com a criminalidade, na perspectiva de autor de ato infracional, de acordo com o Levantamento Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei, realizado pela Secretaria de Direitos Humanos, havia
no ano de 2010, 17.703 adolescentes em restrição e privação de liberdade, sendo 12.041
em internação; 3.934 em internação provisória e 1.728 em medida de semiliberdade.
Em relação ao ano anterior, 2009, verificou-se um aumento de 4,5% de adolescentes
cumprindo medidas de restrição e privação de liberdade. Ainda, segundo o referido
estudo, faz parte do perfil do adolescente que comete ato infracional: o uso e abuso de

drogas; ter entre 13 e 17 anos; abandono escolar ou baixo nível de escolaridade; não
trabalhar; viver em regiões de baixo poder socioeconômico. As principais infrações
identificadas foram: roubo, furto, tentativa de homicídio, homicídio em si, roubo qualificado, tráfico de drogas, roubo com morte. A maior parte desses adolescentes usava,
no momento do crime tabaco, álcool, maconha, crack, sendo que alguns haviam usado
cocaína, thinner e cola. O perfil familiar verificado foi de realidade precária, baixo nível
de renda, baixa escolaridade e abuso de álcool entre os familiares (PRIULI & MORAES, 2007). Ainda, segundo este levantamento, 12 estados brasileiros apresentaram aumento no número de adolescentes inseridos em unidades socioeducativas, sendo São
Paulo o estado que apresentou o maior aumento (BRASIL, 2011). Estes dados apontam
para a situação de fragilidade na qual se encontram crianças e adolescentes de baixa
renda no Brasil.
No âmbito do processo legal, ao adolescente em conflito com a lei, caberá entre
outros, a aplicação de medidas socioeducativas, que consistem em responsabilização
judicial com vistas tanto a proteção social, quanto a intervenção educativa. (SOUZA,
2008)
As medidas socioeducativas previstas pelo ECA (BRASIL, 2010) em seu artigo
112, são:
1. Advertência – exortação verbal aplicada por autoridade judicial e reduzida
a termo. Neste ato devem estar presentes o juiz e o membro do Ministério Público.
2. Obrigação de reparar o dano – ocorre nas seguintes hipóteses: a) devolução
do objeto; b) ressarcimento do prejuízo; c) compensação do prejuízo por qualquer outro meio.
3. Prestação de Serviço à comunidade – o adolescente realiza tarefas gratuitas
de interesses gerais em hospitais, escolas ou entidades assistenciais. O prazo
não pode ser superior a 6 meses e deve ser cumprida em uma jornada máxima
de 8 horas semanais.
4. Liberdade assistida – é uma medida que impõe obrigações coercitivas ao
adolescente. O adolescente será acompanhado em suas atividades diárias (escola, família e trabalho) de forma personalizada.
5. Semiliberdade – é a privação parcial da liberdade do adolescente que praticou o ato infracional. É cumprida da seguinte forma: a) durante o dia – atividades externas (trabalho/escola); b) no período noturno – adolescente é recolhido ao estabelecimento apropriado com o acompanhamento de orientador. No
Estatuto, não foi fixada a duração máxima da semiliberdade.
6. Internação – das medidas impostas ao infrator, esta é a mais grave e mais
complexa. Refere-se ao direito de liberdade do adolescente e é aplicada somente nos seguintes casos: a) ato infracional mediante grave ameaça ou violência
à pessoa; b) reiteração no cometimento de outras infrações graves; c) descumprimento reiterado e injustificável da medida anterior imposta.
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Capítulo 3 – Fluxo do atendimento socioeducativo
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Considerando o Decreto nº 41.079 de 06 de agosto de 1996 que transferiu o
serviço “SOS Criança” da Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social para Fundação do Bem-Estar do Menor FEBEM-SP, em 07 de agosto de 1996, foi instituída a
Unidade de Atendimento Inicia l-UAI, visando agilizar o atendimento inicial ao (à)
adolescente.
Em 2000, o Ministério Público Estadual denunciava a superlotação na Unidade
de Atendimento Inicial (UAI) do Brás, onde 700 internos ocupavam espaço físico para
aproximadamente 62 vagas. A Febem transferiu os jovens para outras unidades. Posteriormente foram criadas mais unidades de Internação Provisória no Complexo Brás.
As Unidades da Capital abrigavam um número significativo de adolescentes do interior e litoral, mesmo existindo as vagas nas unidades próximas a região de moradia do
adolescente.
Pelos Provimentos do Conselho Superior de Magistratura - CSM 739/2000 e
892/2004 a autonomia no gerenciamento de vagas era de competência exclusiva do
Poder Judiciário, o que resultava, na maioria dos casos, longo tempo de espera para
efetivação de transferências.
Neste período, uma das importantes conquistas foi o processo de descentralização e regionalização das unidades de internação, iniciada em 2006. Foram construídas
unidades com capacidade de lotação menor em todo o Estado para receber os (as)
adolescentes da região em que estão instaladas.
Em dezembro de 2007, a Fundação apresentou ao CSM uma proposta de mudança no controle das vagas. Foi solicitada a revogação do Provimento 892/04 ao CSM,
embasado em levantamento realizado que demonstrou a existência de vagas ociosas
nos Centros da Fundação, bem como, a permanência de adolescentes custodiados em
cadeias públicas aguardando vagas. Ainda em 2007 foi revogado o Provimento CSM
892/04 e publicado o Provimento CSM 1436, passando o controle e o gerenciamento da
vaga à Fundação CASA.
Tanto para efetivar esse gerenciamento, quanto para atender a descentralização
e a regionalização, que oportunizaram o aumento do número de vagas, foi necessário
dispor de um sistema informatizado, organizando e sistematizando as demandas de
vagas no Estado de São Paulo. Além destas, outra considerável contribuição da informatização foi a identificação biométrica.
Nesta direção, foram organizadas ações em três núcleos distintos e subordinados à Diretoria Técnica, quais sejam: NIDA – Núcleo de Identificação do Adolescente,
NUMOVA - Núcleo de Movimentação de Adolescente e NUPRIE- Núcleo de Produção de Informações Estratégicas.
Por meio do fluxo estabelecido pelos três Núcleos é possível acompanhar o (a)
adolescente desde sua entrada até o momento de desligamento. Com essa intencionalidade, desenvolveu-se o Fluxo do Processo de Recepção, Movimentação, Informação e
Arquivamento da Documentação do (a) Adolescente da Fundação CASA. Além disso,
observa-se no caráter organizacional da Fundação o foco no direito do (a) adolescente
à identificação cidadã, movimentação inclusiva e informação fidedigna.
Os Núcleos estão assim organizados:

NUMOVA – Cabe ao Núcleo de Movimentação do Adolescente gerenciar, cientificar e aprovar a movimentação de adolescentes em situação de custódia antes da
sentença ou em cumprimento de medidas socioeducativas, o controle e a fiscalização
das vagas e as movimentações, bem como atender as solicitações de remoção das Varas
da Infância e Juventude que envolvam o deslocamento de adolescente custodiado em
cadeia pública, ou congênere, para entidades de atendimento. O NUMOVA   realiza a
gestão da vaga por meio do Sistema de Movimentação de Adolescente – SIMOVA, e
também apoio para implementação deste último junto as Divisões Regionais

NIDA – Núcleo de Identificação e Documentação do Adolescente é responsável pela
identificação do (a) adolescente, zelando pela documentação relativa a emissão do seu
prontuário, documentos do poder judiciário e documentação pessoal. Ainda ao NIDA,
competem as ações de “legitimação”, nos casos de morte, verificação ou comprovação
de idade, diante da solicitação dos Distritos Policiais ou Instituto Médico Legal.
Após a identificação do (a) adolescente, é atribuído para ele (a) um número
de prontuário que será único e o (a) identificará em todo movimento na Fundação;
também é uma ação a abertura do prontuário físico que acompanhará o adolescente. O
prontuário, após o desligamento do (a) adolescente, retornará ao NIDA que procederá
o encaminhamento ao NDA – Núcleo de Documentação do Adolescente para arquivo
e só será resgatado caso ocorra nova entrada. Ao NIDA também é atribuída a responsabilidade de capacitar os servidores para a Identificação Eletrônica dos (as) adolescentes.

27

Caderno Técnico I

Caderno Técnico I

NUPRIE – O Núcleo de Produção de Informações Estratégicas alimenta com
dados e informações o Sistema de Informações de Gestão - SIG, subsidiando os processos gerenciais e de gestão institucional. Compete ao NUPRIE sustentar todo o processo
de atendimento ao adolescente, com informações, análises consistentes, relatórios técnicos e gerenciais, bem como subsidiar, por meio de informações estratégicas, o Plano
de Ação e o Acompanhamento de Metas.
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Capítulo 4 - Programas socioeducativos na
Fundação CASA
Os programas desenvolvidos pela Fundação CASA - atendimento inicial, internação provisória, semiliberdade, internação e internação sanção - destinam-se ao
atendimento de adolescentes que cometeram atos infracionais e são encaminhados (as)
ao sistema socioeducativo, e assim, se faz necessário compreender o significado do processo socioeducativo.
Cabe aqui salientar que, especificamente, no que se refere ao gênero feminino,
constata-se que cresce proporcionalmente ao aumento da população de adolescentes
em privação de liberdade, porém mantém uma estabilidade ao longo dos anos, não
atingindo 5% do total atendido pela Fundação CASA.
Ainda, quanto a outras especificidades de gênero, nas ações desenvolvidas na
Fundação CASA,  busca-se a adequação à legislação vigente no Estado de São Paulo,
ou seja, Lei nº 10.948, de 05 de novembro de 2001, a qual dispõe sobre as penalidades
a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de orientação sexual e dá outras
providências, bem como, ao dispositivo normativo da Resolução 12 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, da Secretaria de Direitos Humanos e, ainda, ao Decreto
nº 55.588, de 17 de março de 2010, os quais abordam sobre o nome social, sendo que
este último dispõe sobre o tratamento das pessoas transexuais e travestis nos órgãos
públicos do estado de São Paulo e dá providências correlatas e a Resolução Conjunta nº
1 de 15/04/2014, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, a qual determina
que “a pessoa travesti ou transexual em privação de liberdade tem o direito de ser chamada pelo seu nome social, de acordo com o seu gênero” e ainda que “À pessoa travesti
ou transexual em privação de liberdade serão facultados o uso de roupas femininas ou
masculinas, conforme o gênero”.
Ressalta-se que no tocante à recepção e acolhimento de adolescentes transexuais e travestis, a Equipe Multiprofissional, busca atender, por meio de encaminhamento, inserção, inclusão e acompanhamento na rede de serviços, com o intuito da garantia
de direito à sua identidade de gênero e saúde.
Há entrada de adolescentes transexuais e travestis advindos da Delegacia de
Polícia e Poder Judiciário, nos Centros de Atendimento masculinos, por intervenção
judicial.
A adequação do perfil do (a) adolescente ao centro de atendimento para adolescentes transexuais e travestis dá-se a partir de análise/estudo de caso. Este estudo é realizado por equipe multidisciplinar que envolve as seguintes áreas: psicologia, serviço
social, saúde, pedagogia e segurança. Para além da decisão judicial, no que se refere à
transferência para centros femininos ou masculinos, enfatiza-se a importância de uma
avaliação inicial da equipe de psicologia com objetivo de identificar os desejos e anseios
do (a) adolescente, questões acerca da identidade e sofrimento psíquico. Tais questões
são fundamentais para que a equipe possa decidir qual o melhor encaminhamento do
(a) jovem, bem como a permanência em Centro Masculino ou Feminino.  A decisão
final envolve também outras instâncias como o poder judiciário, defensoria e promotoria. Portanto, é uma decisão coletiva baseada em estudo de caso.
Considera-se imprescindível a preservação da integridade física e psicológica
do (a) adolescente e, para alcançar este objetivo, é preciso enquanto instituição respeitar a identidade e singularidade do (a) mesmo (a). Assim, diante de alguns estudos de
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caso pode se alcançar a compreensão da necessidade de adequação do centro de internação ao perfil do (a) adolescente, sem, contudo, desconsiderar o contexto que será
inserido e o impacto para o coletivo, ou seja, para os (as) demais internos (as) dada a
complexidade das relações estabelecidas e da cultura incutida pelo grupo de adolescentes.
Evidencia-se ser imprescindível que os socioeducadores desconstruam preconceitos em relação aos (às) adolescentes e suas famílias e realizem um atendimento fundamentado no olhar humanizado e na escuta qualificada.
Desta forma, o (a) adolescente deve ser entendido (a) como um ser em desenvolvimento, que influencia e é influenciado (a), e que está aprendendo quais são e
como devem ser exercidos seus direitos e suas responsabilidades na convivência social
e familiar. Essa aprendizagem constitui-se no processo socioeducativo.
Nesse processo, pretende-se resgatar a trajetória de vida do (a) adolescente e da
família, com a finalidade de ressignificá-la para promover melhor qualidade nos vínculos e nas relações estabelecidas, objetivando criar condições que permitam-lhes rever a
dinâmica inicialmente apresentada, que culminou na entrada do (a) jovem no sistema
socioeducativo, e assim alterar a dinâmica sociofamiliar, no sentido de se perceberem
como sujeitos de direitos, de desejos e de responsabilidades.
A ação socioeducativa deve valorizar o (a) adolescente em seu protagonismo
juvenil e fortalecer a participação da família, fazendo-se necessário articular os programas de atendimento da rede governamental e sociedade civil nas várias esferas de
competência e ainda obter a parceria da comunidade. Nesse sentido, ressalta-se a importância de referendar a incompletude Institucional, que significa partir da premissa
de que a instituição é incompleta e pode se tornar suficiente mediante integração e
interação com outras organizações, que possibilitem a inclusão do (a) adolescente e da
família como cidadãos, sujeitos de direitos.
O processo socioeducativo deve ser realizado com fundamento nos parâmetros
da gestão pedagógica no atendimento socioeducativo, referendados no Sinase (2006),
que se inicia com a acolhida do (a) adolescente e família pelos socioeducadores, e se
estende até o desligamento do (a) mesmo(a).
Assevera-se que, o processo socioeducativo compreende todas as ações educativas desenvolvidas nos programas da internação provisória, semiliberdade, internação e internação sanção, desenvolvidos pela Fundação CASA, dentre elas, atividades
educacionais, esportivas, culturais, de lazer, educação profissional, acompanhamento
psicossocial e de saúde.
É importante que o (a) adolescente e família percebam o respeito dos(as) profissionais por sua história de vida, sua autonomia na elaboração de um novo projeto de
vida e valorização de sua trajetória.
Para o desenvolvimento do processo socioeducativo, a Fundação CASA instituiu a Equipe de referência nos programas de internação provisória, semiliberdade,
internação e internação sanção, formada por profissionais das áreas da saúde, pedagogia, psicologia, serviço social e de segurança, que acompanha o (a) adolescente durante
sua permanência na instituição, representando um diferencial para a humanização do
atendimento.
Na medida de semiliberdade, a mencionada equipe não dispõe de representante da área da saúde, considerando que o(a) adolescente utiliza os recursos da rede para
esse atendimento, com base no princípio da incompletude institucional.
A Lei nº 12.594/2012, que instituiu o Sinase, refere em seu artigo 12 que:

“A composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social, de acordo com as normas de referência” (Sinase,
2012)
Ainda no parágrafo primeiro deste mesmo artigo, menciona que outros profissionais podem ser acrescentados às equipes para atender necessidades específicas do
programa de atendimento.
A interdisciplinaridade pressupõe que todos os saberes têm o mesmo grau de
importância, uma vez que são as diferentes perspectivas que permitem atribuir unidade à equidade, enriquecendo-a e, ao mesmo tempo, preservando suas diferenças.
O pressuposto da Equipe de referência é a horizontalização dos saberes, preservados a identidade e o sigilo profissional, sendo que cada um dos participantes deve
conhecer, em linhas gerais, as ações específicas de cada área, facilitando a fluência do
conhecimento e o manejo dos entraves no diálogo e nas ações, visando intervenções
conjuntas, interligadas e integradas, com a participação do (a) adolescente e sua família/responsáveis, alicerçando a construção do seu projeto de vida.
O “Ser referência” significa visualizar o (a) adolescente enquanto indivíduo único, apresentando-se como uma pessoa disposta a orientá-lo(a) e auxiliá-lo (a) a identificar suas dificuldades e potencialidades e para tanto, faz-se necessário um olhar humanizado e uma escuta qualificada desprovida de julgamentos, para criar um ambiente
no qual esse (a) jovem sinta-se amparado (a) e acolhido (a), bem como sua família e
estabelecer vínculos de confiança com a equipe.
Compete à Equipe de referência acompanhar o (a) adolescente de forma integral, durante sua permanência na internação provisória ou no cumprimento de medida
socioeducativa, objetivando seu engajamento na mesma, em um contexto propício à
socioeducação, bem como sua família, visando a autonomia e protagonismo do núcleo
familiar.
A mencionada equipe tem também por função elaborar o diagnóstico polidimensional, que possibilita verificar as demandas do (a) adolescente e de sua família, e
assim definir as intervenções necessárias, dentre elas a articulação dos recursos da rede
de serviços que as atendam, procedendo ao seu encaminhamento, inclusão e acompanhamento, enquanto o (a) jovem estiver sob responsabilidade da Fundação CASA.
Com fundamento no Diagnóstico polidimensional, a equipe de referência realiza a
construção do Plano Individual de Atendimento, com a participação do (a) adolescente e família, além de acompanhar o seu desenvolvimento, avaliar e redirecionar as
metas estabelecidas em conjunto com os mesmos, sempre que necessário, objetivando
o desligamento do (a) adolescente para continuidade de seu projeto de vida.
Os gestores dos centros de atendimento são responsáveis por promover e garantir condições organizacionais para a formação e funcionamento da Equipe de referência, que atenda todos (as) os (as) adolescentes ao longo do programa de internação
provisória e do cumprimento da medida socioeducativa.
Após as considerações referentes ao processo socioeducativo e Equipe de referência, são abordados na sequência, os programas desenvolvidos pela Fundação CASA.
4.1. Programa de Atendimento Inicial
O (A) adolescente apreendido (a) em flagrante de ato infracional será, desde
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logo, encaminhado à autoridade policial competente, de acordo com o artigo 172 do
ECA. Caso o mencionado ato for cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa,
o (a) jovem poderá ser liberado(a) a qualquer dos pais ou responsável, “sob termo de
compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério
Público, 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” (art. 174, do ECA).
De acordo com o artigo 175 do ECA, se o (a) adolescente não for liberado (a),
a autoridade policial deverá encaminhá-lo (la) ao representante do Ministério Público,
de forma imediata. Na impossibilidade, o (a) adolescente será conduzido à entidade de
atendimento, que procederá a sua apresentação ao Ministério Público, no prazo de vinte e quatro horas, e não havendo tal equipamento na localidade, aguardará apresentação em espaço separado dos adultos, sendo apresentado (a) à mencionada instituição,
no mesmo prazo.
Decidida a internação provisória pelo Poder Judiciário, o(a) adolescente poderá aguardar até 05 (cinco) dias nas dependências policiais, pela atribuição da vaga pelas
entidades de atendimento.
Diante do contido no ECA, o atendimento inicial é de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, e somente quando houver entidade de atendimento local, será da mesma.
A Lei nº 12.594 que instituiu o Sinase, quando trata do atendimento inicial,
refere sobre a corresponsabilidade das três esferas governamentais: municipal, estadual
e federal, principalmente quanto ao financiamento (art. 3º parágrafo 8º; art. 4º, inciso
X e art. 5º, inciso VI).
No Estado de São Paulo, os (as) adolescentes apreendidos (as), após os procedimentos da autoridade policial que realizou a prisão em flagrante e que não foram liberados, são encaminhados à Fundação CASA, para o programa de atendimento inicial
(art. 175 do ECA), que é realizado em três modelos, que se caracterizam como “local
de ingresso”, onde permanecem custodiados (as) até sua apresentação ao Ministério
Público, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
Núcleo de Atendimento Integrado (NAI): programa desenvolvido por meio do
estabelecimento de parceria entre o município, que geralmente disponibiliza o local e
oferece alimentação aos (às) adolescentes, a Fundação CASA, a Secretaria de Segurança Pública, o Poder Judiciário e o Ministério Público.
Centro de Atendimento Inicial (CAI): mantido e administrado apenas pela
Fundação CASA, que se responsabiliza pela custódia, apresentação, atendimento social do (a) adolescente e família, atendimento de saúde do (a) adolescente e atividades
pedagógicas.
Centro de Atendimento Inicial e Internação Provisória (CAIP): mantido e administrado pela Fundação CASA, abriga adolescentes apreendidos, de acordo com o
artigo 175 do ECA e em internação provisória, conforme o artigo 108 do mesmo dispositivo legal.
O programa de atendimento inicial se caracteriza pela breve permanência do
(a) adolescente no centro/núcleo de atendimento, e assim a equipe de profissionais das
áreas do serviço social, pedagogia, saúde e segurança devem proceder ao seu acolhimento e de sua família, objetivando minimizar a ansiedade e o estresse causados pela
apreensão, propiciando-lhes refletir sobre o contexto no qual o (a) jovem se encontra.

4.2. Programa de Internação Provisória
A internação provisória se configura como custódia cautelar, podendo ser determinada pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto no
artigo 108 do ECA, sendo aplicada ao (à) adolescente a quem se atribui autoria de ato
infracional, que permanece em centro de atendimento específico, enquanto aguarda o
procedimento de apuração do mencionado ato e a decisão do Poder Judiciário quanto
a aplicação ou não de medida socioeducativa.
O (A) adolescente, ao ingressar em um Centro de Internação Provisória – CIP,
permanece privado de sua liberdade, tendo seu direito de ir e vir interrompido e convive com a provisoriedade de uma situação, marcada pela expectativa da decisão judicial,
a qual seu futuro nos próximos meses ou anos, estará condicionado. Neste momento, a
ansiedade e a insegurança do (a) adolescente são intensificadas pela recente apreensão
Importante ressaltar, que as reiteradas entradas do (a) adolescente no sistema
socioeducativo, aliado ao cometimento de atos infracionais de natureza grave, há prevalência da aplicação pelo poder judiciário de uma medida socioeducativa mais cerceadora da liberdade, como a Internação, sendo a semiliberdade a opção menos aplicada.
Vale salientar, que neste programa, pela curta permanência, o atendimento ao
(à) adolescente se desenvolve por meio do Projeto Explorando Currículo (PEC), constituído por ações educativas pontuais, tais como: atividades lúdicas, dinâmica de grupo
e relaxamento, oficinas temáticas e palestras sobre temas diversos (preconceito, vida,
escolhas, problema social, ética, cidadania, entre outros).
Na internação provisória, a Equipe de referência deve promover ações interventivas que possibilitem ao (à) adolescente iniciar a reorganização de sua individualidade, compreendendo-se e aceitando-se como é, para então, procurar se transformar
naquilo que quer ser, e também na coletividade das relações (família, profissionais,
comunidade e grupos de pertencimento).
A Equipe de referência que atua no programa de internação provisória, tem
ainda por competência elaborar o diagnóstico polidimensional.
Dessa forma, partindo do pressuposto que o desenvolvimento da ação socioeducativa, direcionada aos (às) adolescentes, deve ter como objetivo o atendimento
integral e integrado, que considere as reais necessidades do (a) jovem, o ponto de partida para a elaboração do plano individualizado é o diagnóstico polidimensional, que
deverá ser elaborado no CIP, pela equipe de referência, em até 30 (trinta) dias a contar
da custódia do (a) adolescente, ou quando da entrada direta na semiliberdade ou internação, bem como, quando não houve tempo hábil para sua consecução na internação
provisória.
A essência do diagnóstico polidimensional é a transposição de um saber segmentado para uma visão integral do (a) adolescente, sua família e comunidade. Possibilita ainda, a horizontalização dos saberes, permitindo o desenvolvimento constante
de um enfoque mais dinâmico de interação/integração entre os (as) profissionais das
diversas áreas.
Assim, o mencionado instrumento é o resultado do diagnóstico inicial de cada
área (saúde, psicologia, serviço social, pedagogia e segurança) amplamente discutido
nas suas diversas peculiaridades e dimensões.
De acordo com o Sinase (2006), o diagnóstico polidimensional consiste na investigação e formulação de hipóteses, que buscam constatar as questões apresentadas
pelo (a) adolescente nas áreas: jurídica, saúde, psicológica, social e pedagógica.
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Na área do serviço social devem ser observados os aspectos das relações sociais,
familiares e comunitárias, aspectos dificultadores e facilitadores da inclusão social,
necessidades, avanços e retrocessos; na área da psicologia, o desenvolvimento afetivo
emocional, dificuldades, necessidades, potencialidades, avanços e retrocessos; na saúde
os aspectos da saúde física e mental proposta; e na área pedagógica, a escolarização,
profissionalização, cultura, lazer e esporte, oficinas e autocuidado, focalizando nos interesses, potencialidades, dificuldades, necessidades, avanços e retrocessos, do(a) adolescente e da família.
Embora não prevista pelo Sinase, a área de Segurança, na Fundação CASA,
compõe com o seu saber, o diagnóstico polidimensional. Além disto, esta área oferece
um conhecimento empírico construído a partir de sua presença ininterrupta em todas
as atividades nas quais os (as) adolescentes estão envolvidos ( as), bem como constroem a sua perspectiva, tanto do comportamento do(a) adolescente, quanto da sua relação com a família, por ocasião das visitas.
Deste modo, o diagnóstico polidimensional pretende elucidar a trajetória de
vida familiar e do (a) adolescente, desde sua gestação até o desenvolvimento da puberdade e adolescência, na perspectiva socio-histórica e cultural, considerando também
a incidência que os aspectos de saúde mental e física oferecem a esta trajetória. Ainda
quanto ao aspecto da saúde, é importante considerar o histórico de doenças e tratamentos especializados, uso de substâncias psicoativas prescritas ou não, cuidados de
higiene, alimentação, saúde sexual e reprodutiva.
O mencionado diagnóstico possibilita conhecer, analisar e contextualizar as relações/dinâmicas familiares e sociocomunitárias, os impactos que as políticas públicas
refletem em seu cotidiano e a participação da família no processo de desenvolvimento
do (a) adolescente.
Neste momento de diagnóstico, cabe ainda clarificar e compreender a trajetória
escolar do (a) adolescente, aspectos do desenvolvimento cognitivo e a supervisão parental que recebeu, suas experiências culturais e esportivas, habilidades e expectativas
profissionais.
Outro ponto importante a ser considerado, é a adaptabilidade do (a) adolescente, no que tange, tanto à rotina pessoal, quanto à rotina do centro de atendimento
e ainda, as relações interpessoais estabelecidas que possam afetar o cumprimento da
medida socioeducativa e desenvolvimento biopsicossocial do (a) adolescente.
Cada um dos (as) profissionais, na composição de seu diagnóstico utilizará seus
referenciais teóricos, conhecimentos e instrumentos específicos à sua área de atuação,
para embasar a elaboração do diagnóstico polidimensional.
Vale considerar, que qualquer diagnóstico é mutável e dinâmico e, portanto,
pode ser reavaliado sempre que os (as) profissionais julgarem necessário, se constituindo em um importante momento de revisão nas discussões de caso, pela Equipe de
referência.
Assim, todas as atividades e ações desenvolvidas nos Centros de Atendimento,
devem ser planejadas em conjunto, pelas diversas áreas: psicologia, serviço social, saúde, pedagógica e segurança, sob a coordenação do (a) encarregado (a) de área técnica,
quanto ao tempo, ao espaço e interlocução entre os (as) profissionais.
Dessa forma, a construção das agendas do (a) adolescente e multiprofissional
deve garantir a realização da reunião da equipe de referência para a construção do
diagnóstico polidimensional, assegurando a representação de todas as áreas. Necessário também que seja disponibilizado local adequado para a discussão do caso, que
preserve o sigilo/ privacidade profissional.

Essa organização para a consecução do Diagnóstico polidimensional tem por
objetivo a definição das intervenções conjuntas e as planejadas por área específica, na
competência de cada uma.
Assim, a construção do Diagnóstico polidimensional, fruto da interlocução entre as áreas, deve se constituir em um processo humanizado, baseado na escuta, respeito e empatia, considerando a singularidade e característica do (a) adolescente como
ser humano em desenvolvimento e de sua família, possibilitando direcionar as práticas
socioeducativas e encaminhá-los de acordo com suas demandas.
4.3. Programas de Semiliberdade e Internação
Com referência aos Programas de Atendimento das Medidas Socioeducativas
de Semiliberdade e Internação é de suma importância abordar o Plano Individual de
Atendimento, construído pela Equipe de referência, juntamente com o(a) adolescente
e família, objetivando o resgate, a ressignificação e a perspectiva de um projeto de vida.
Vale salientar que na maioria das vezes, as histórias que os (as) adolescentes
trazem sobre si mesmos (as), estão permeadas de situações conflitivas que envolvem
sua própria identidade e a história de vida sociofamiliar. O resgate e a construção conjunta com o (a) adolescente e sua família, para que possam traçar possibilidades de
vida, remete a um diálogo que envolve o autoconhecimento e o reconhecimento de
suas habilidades, que tem como objetivo principal abrir novos caminhos de vida, que
colaboram para o empoderamento do protagonismo e para a construção de um plano
individual de atendimento.
De acordo com o Sinase (2006):
“...a elaboração do Plano Individual de Atendimento constitui-se numa importante ferramenta no acompanhamento
da evolução pessoal e social do adolescente na conquista
de metas e compromissos pactuados com esse adolescente e sua família durante o cumprimento da medida socioeducativa. A elaboração do PIA se inicia na acolhida do
adolescente no programa de atendimento e o requisito
básico para sua elaboração é a realização do diagnóstico
polidimensional por meio de intervenções técnicas junto
ao adolescente e sua família, nas áreas: Jurídica, Saúde, Psicológica, Social e Pedagógica. ”
O Plano Individual de Atendimento (PIA) consiste, portanto, em um instrumento de
intervenção, baseado no diagnóstico polidimensional, considerando as necessidades,
interesses e objetivos manifestos pelo (a) adolescente e sua família, respeitando sua
individualidade.
Ainda o PIA, constitui-se por um processo de trabalho, conduzido pela Equipe
de referência, no qual o (a) adolescente e sua família pactuam metas e compromissos a
serem alcançados durante o cumprimento da medida socioeducativa, oportunizando a
construção de seu projeto de vida, que dará continuidade quando do seu retorno à sociedade. Estas metas deverão ser tangíveis e constantemente avaliadas ou revistas para
seu redirecionamento.
O Plano Individual de Atendimento organiza ações e intervenções que nor-
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teiam o atendimento socioeducativo, desde o início até o encerramento da medida, e
deve estar diretamente relacionado ao projeto de vida do (a) adolescente, com metas
direcionadas à vida social. Deve se pautar em elementos contidos no Diagnóstico polidimensional, nos objetivos declarados pelo (a) adolescente, nos aspectos que envolvem
a participação da família, suas especificidades e nas metas estabelecidas em cada área.
As metas e a sua revisão serão estabelecidas entre o (a) adolescente, família e
equipe, não cabendo metas por áreas especificas sem discussão conjunta e acordada.
Elas devem ser claras e compreendidas pelo (a) adolescente e família em relação ao seu
alcance e prever o investimento na qualidade da intervenção profissional, ressaltando
que a meta é do (a) adolescente.
A abordagem será realizada de forma integrada e fundamentada, tendo as questões emergentes do Diagnóstico polidimensional como ponto de partida, bem como,
as aptidões, os interesses e as demandas do (a) adolescente e da família, levando-se em
conta a sua história de vida, as quais são apreendidas por meio da escuta e da observação.
Portanto, o PIA orienta o atendimento socioeducativo do (a) adolescente, por
meio de ações integradas realizadas pela equipe de referência, constituindo-se em um
espaço de escuta, estímulo, ressignificação de valores, de modo a favorecer processos
que permitam a participação efetiva do(a) adolescente e sua família.
Para o efetivo acompanhamento do PIA, a Equipe de referência deverá sempre
que houver necessidade rediscutir os redirecionamentos.
Na sequência, serão abordados os programas socioeducativos que desenvolvem
o PIA.
4.3.1 Programa da Medida Socioeducativa de Semiliberdade
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A medida socioeducativa de semiliberdade está prevista no Estatuto da Criança
e do Adolescente (Art. 120) e poderá ser imposta como medida inicial que resultar
do processo de apuração de ato infracional, ou como meio de transição para o meio
aberto, após o período de internação, sendo possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Essa medida não comporta prazo
determinado, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à medida de internação.
Desta forma,  com base no artigo 92 do ECA, incisos III (atendimento personalizado e em pequenos grupos) e VII (participação na vida da comunidade local), e
nos Parâmetros Arquitetônicos para Unidades de Atendimento Socioeducativo, dispostos na Resolução 119/2006 – Sinase, está referendada a importância de espaços que
possibilitem o desenvolvimento da medida socioeducativa de semiliberdade em casas
inseridas na malha urbana, as quais oferecem condições para cumprimento do disposto na legislação citada, oportunizando a vivência dos(as) adolescentes em condições
favoráveis à aproximação da comunidade local, de sua família e de seu locus de pertencimento.
A semiliberdade se constitui em medida privativa de liberdade, resultando na
permanência do (a) adolescente em uma casa na comunidade, próxima ao local de moradia de sua família, sob a orientação e acompanhamento de uma equipe de referência.
Durante o processo socioeducativo, o (a) adolescente deverá participar de atividades externas, sendo de competência da equipe de profissionais desenvolver um
trabalho de articulação com a comunidade/município para encaminhamento, inserção, inclusão e acompanhamento na escola, na iniciação/educação profissional, na as-

sistência social, na rede de saúde, de forma a manter ampla relação do(a) adolescente e
família com os respectivos serviços, programas sociais e formativos no âmbito externo
ao Centro de Atendimento Socioeducativo.
No período do cumprimento da medida embasada no diagnóstico polidimensional, a equipe de referência abordará as questões objetivas e subjetivas identificadas
como focos necessários de intervenção junto ao (à) adolescente, família e território de
pertencimento da mesma, com a finalidade de construir o PIA, para conjuntamente
trabalhar a demanda apresentada pelos mesmos.
Ressaltam-se que as atividades pedagógicas e atendimento à saúde devem ocorrer na comunidade, extrapolando os muros do Centro de Atendimento, sinalizando a
semiliberdade como espaço privilegiado para a concretização do princípio da incompletude institucional, sendo a articulação com a rede de serviços uma das principais
ações do cotidiano socioeducativo, com vistas ao princípio da inclusão, podendo assegurar, com absoluta prioridade, “a efetivação dos direitos referentes à dignidade, à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”, em conformidade com
o ECA.
4.3.2 Programa da Medida Socioeducativa de Internação
A medida socioeducativa de internação, prevista no artigo 122 do ECA, por sua
natureza de privação de liberdade, é considerada a mais gravosa das medidas aplicadas
ao (à) adolescente, que tem cerceado o seu direito de ir e vir, mas devendo ter assegurado seus direitos, conforme o art. 124 do mesmo dispositivo legal.
A internação se rege por três princípios básicos, quais sejam: a excepcionalidade, a brevidade e o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
“O caráter breve e excepcional da medida, surge, também,
do reconhecimento dos provados efeitos negativos da privação de liberdade, principalmente no caso da pessoa humana em condição peculiar de desenvolvimento. ” (Mendez, 2008, p.449)
Nessa medida, o (a) adolescente embora privado de liberdade, lhe é permitido
a realização de atividades externas, segundo orientação da equipe de referência, salvo
expressa determinação judicial em contrário.
A medida de internação não comporta prazo determinado para seu cumprimento, ainda que o período máximo, em nenhuma hipótese, excederá a três anos, sendo que ao atingir esse prazo o (a) adolescente deverá ser liberado. Ao completar 21
(vinte e um) anos, a liberação do (a) jovem será compulsória.
A manutenção da internação é reavaliada, mediante decisão fundamentada, no
máximo a cada seis meses.
Ao receber a sentença judicial para cumprimento da medida socioeducativa
de internação, o (a) adolescente é transferido (a) para um Centro de Internação – CI,
tendo como prioridade a proximidade familiar.
No cumprimento da medida socioeducativa de internação, compete aos centros de atendimento oferecer um ambiente que possibilite o desenvolvimento de ações
socioeducativas com a finalidade de promover o crescimento pessoal e social do (a)
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adolescente.
Assim, os centros de atendimento devem propiciar ao (à) adolescente: escolarização formal, educação profissional, atividades artístico-culturais, esportivas, recreativas e de lazer, abordagem social e psicológica, assistência à saúde, assistência religiosa,
observando-se que todas as ações devem ser imbuídas de intencionalidade, no sentido
de desenvolver seu potencial para ser e conviver, objetivando a formação do sujeito
cidadão.
Durante o cumprimento da medida e com base no diagnóstico polidimensional, a equipe de referência abordará as questões objetivas e subjetivas identificadas
como focos necessários de intervenção junto ao (à) adolescente, família e território de
pertencimento da mesma, com a finalidade de construir o Plano Individual de Atendimento - PIA, para atender a demanda apresentada pelos mesmos.
No programa de internação o foco dos profissionais está direcionado para a
execução da medida socioeducativa, com ênfase no início/implementação do diagnóstico polidimensional, bem como o início/implementação/avaliação e conclusão do
PIA, de acordo com a etapa de cada caso, além da continuidade da análise dos aspectos
dificultadores/facilitadores da inclusão social, avanços e retrocessos e oportunidade de
superação de sua situação de exclusão, e ressignificação de valores, para a participação
na vida em sociedade.
4.3.3. Programa da Medida Socioeducativa de Internação Sanção
A medida socioeducativa de internação sanção, prevista no artigo 122, III do
ECA, é aplicada ao (à) adolescente, pelo descumprimento reiterado e injustificável de
medida anteriormente imposta e não poderá exceder o prazo de 3 (três) meses.
A Lei 12.594 de 2012, estabelece no § 4º do artigo 43, que a substituição de medida socioeducativa mais gravosa, poderá ocorrer somente em situações excepcionais,
inclusive na hipótese da internação sanção definida no inciso III, do artigo 122, ECA.
Assim, considerando o curto período de permanência do (a) adolescente nesse
programa, que é desenvolvido no CIP, o atendimento se realiza por meio do Projeto
Explorando Currículo (PEC), constituído por ações educativas pontuais, tais como:
atividades lúdicas, dinâmica de grupo e relaxamento, oficinas temáticas e palestras sobre temas diversos (preconceito, vida, escolhas, problema social, ética, cidadania, entre
outros).
Além das atividades acima mencionadas, os centros de atendimento devem
garantir ao (à) adolescente: atividades artístico-culturais, esportivas, recreativas e de
lazer, abordagem social e psicológica, assistência à saúde e assistência religiosa, observando-se que todas as ações devem ser imbuídas de intencionalidade, no sentido de desenvolver seu potencial para ser e conviver, objetivando a formação do sujeito cidadão.
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4.4 Programa de Atendimento Materno Infantil (PAMI)
O PAMI é desenvolvido pela Fundação CASA em um centro de atendimento
localizado no município de São Paulo – SP, e atende especificamente às adolescentes
gestantes, puérperas e bebês, inseridas nos programas de internação provisória, internação e internação sanção, recebendo a demanda de todo o circuito feminino do
Estado.
A idade gestacional para o encaminhamento de adolescentes ao programa, é de
32 (trinta e duas) semanas de gestação, salvo aquelas em situação de risco ou em épocas

de crises epidemiológicas.
As adolescentes participam de todas as atividades estabelecidas na legislação
pertinente com referência ao cumprimento da medida socioeducativa. Além disto, são
orientadas sobre os cuidados maternos: higiene e cuidados com o bebê, aleitamento
materno, vínculo mãe-bebê, dentre outros temas específicos.
Portanto, há especial atenção ao período pré-natal, parto e pós-parto e às metas
propostas no seu Plano Individual de Atendimento, definidas pela mesma, família e
Equipe de referência.
A elaboração do PIA do Bebê inicia-se no ingresso da adolescente gestante ou
mãe no programa socioeducativo, em conjunto com familiares e/ou responsáveis, profissionais da rede de serviços e Equipe de referência, devendo ser priorizado o seu desenvolvimento biopsicossocial e o adequado atendimento às suas necessidades básicas.
As intervenções realizadas com a adolescente gestante/ mãe e grupo familiar,
objetivam prepará-la para seu retorno ao convívio sociofamiliar, como cidadã de direitos e deveres, buscando também conscientizá-la sobre a importância da função materna e responsabilidade nos cuidados necessários para promover o amadurecimento
físico e emocional saudável do bebê.
4.5. Transição ou Desligamento da Medida Socioeducativa
Ao término do cumprimento da medida socioeducativa, a Equipe de referência, adolescente e família/representante legal, devem analisar os relacionamentos e os
vínculos construídos em um novo tipo de relação de pertencimento e inclusão social,
avaliar o aprendizado adquirido durante o seu cumprimento e os seus resultados, por
meio de avaliação final das metas definidas no PIA, refletindo sobre a possibilidade de
sua aplicação no enfrentamento dos desafios da vida cotidiana.
Todo o trabalho desenvolvido junto ao (à) adolescente e família/representante
legal deve ser iniciado pela articulação da rede de serviços do território de moradia
familiar, desde a internação provisória do (a) jovem. Essa ação com a rede, objetiva
compartilhar as informações sobre o caso e suas demandas, tendo em vista que esta
deve prover o suporte necessário ao grupo familiar, quando do encerramento de medida privativa de liberdade do (a) adolescente, e consequente retorno ao convívio sociofamiliar e comunitário, promovendo assim o empoderamento social.
Importante ressaltar que cada área - saúde, psicologia, serviço social, pedagogia
e segurança – tem a competência de organizar e sistematizar os procedimentos para
desligamento do (a) adolescente do Centro de Atendimento Socioeducativo, estabelecendo a interlocução enquanto equipe de referência, quanto a preparação do (a) jovem
e família/representante legal, para o encaminhamento após a extinção de medida.
Nesse processo, a articulação com a rede de serviços já construída ao longo da
permanência do (a) adolescente no Centro, será imprimida de forma a concretizar o
encaminhamento, a inserção, a inclusão e o acompanhamento pelos serviços dos municípios, que acolherão o (a) adolescente e família/representante legal. Destaque-se que
a Assistência Social enquanto política que expressa direitos e seguridade social, deve
ser considerada como a porta de entrada de cada jovem e grupo familiar, de forma que
as demais políticas setoriais tragam suas contribuições, assegurando os direitos de cidadania expressos em legislação vigente.
O estudo de cada caso, de forma intergovernamental, é o ponto fundamental
para possibilitar apoio no acesso aos serviços e programas aos (às) jovens da Fundação
CASA quando do encerramento das medidas socioeducativas, de forma  que no en-
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Capítulo 5 - Supetintendências Pedagógica, Saúde,
Segurança e respectivas competências

caminhamento dos relatórios de avaliação de medida ao Poder Judiciário, já estejam
descritas as possíveis intervenções futuras programadas, afim de contribuir com o encerramento da medida socioeducativa pela previsão de amparo e apoio já devidamente
organizados, sem a necessidade de transição para medidas em meio aberto.

A Diretoria Técnica, com vistas a garantir melhor articulação intersetorial e
assim promover a integralidade de suas ações, é composta pelas Superintendências Pedagógica, de Saúde e de Segurança.
Superintendência Pedagógica
A Superintendência Pedagógica tem como competência estabelecer e implementar diretrizes e políticas de atendimento pedagógico ao programa de internação
provisória e às medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, seguindo as
determinações do ECA, as diretrizes do SINASE e da LDB. Considerando que o Estatuto determina que a todas as crianças e adolescentes seja garantido o acesso à educação,
cultura, esportes e lazer, inclusive aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa e internação provisória, cabe a essa Superintendência, trabalhar para que estes
direitos sejam garantidos, cumprindo as obrigações institucionais e respeitando as especificidades e objetivos a cada um dos programas de atendimento (CIP, CI e Semiliberdade).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em seus artigos 34 e 87, prevê
o aumento progressivo da jornada escolar para o regime de tempo integral, ao mesmo
tempo em que reconhece e valoriza as iniciativas de instituições parceiras que desenvolvem experiências extra-escolares (LDB, art. 3, inciso X) e também fornecem conteúdo
substantivo ao princípio da incompletude institucional. Estas indicações de legalidade
sinalizam, portanto, que o direito à educação precisará ir além da garantia formal do
acesso à escola para possibilitar o desenvolvimento integral dos adolescentes, assegurando-lhes aquisição de aprendizagens e desenvolvimento em todas as áreas da vida.
Dar conteúdo substancial às abstrações legais é competência da Superintendência Pedagógica.
Em relação aos (às) adolescentes privados (as) de liberdade, o primeiro desafio está em garantir-lhes o acesso à escola de qualidade, para que possam aprender as
habilidades e as atitudes necessárias à vida social, conhecer a herança cultural da humanidade, exercitar sua curiosidade e, fundamentalmente, dominar os instrumentos
para continuar aprendendo de forma autônoma. O segundo desafio está na execução
de ações complementares à educação escolar, tais como: educação profissional, educação física e esportes e arte e cultura. O terceiro está justamente em possibilitar que haja
articulação efetiva entre todas as ações desenvolvidas.
Caso a internação, mesmo a provisória e a privação de liberdade imponham
13
a organização de um corpo de atividades no interior do centro de atendimento , na
semiliberdade devem ser utilizados os recursos existentes na comunidade. Neste caso,
os desafios colocados estão para além do trabalho educativo desenvolvido diretamente
com os (às) adolescentes, pois esse tipo de medida exige dos educadores uma atuação
social junto às famílias e à comunidade local, articulada à rede de serviços, de modo a
garantir a efetiva inserção nos vários espaços educativos.
A Superintendência Pedagógica tem por objetivo fundamental traduzir em
ações efetivamente educativas as demandas colocadas tanto pela legislação, quanto pe-
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Lembrando que na internação as atividades externas são permitidas mediante avaliação técnica e ausência de restrição
judicial, conforme o ECA, artigo 121, § 1º.
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los desafios apresentados, reproduzindo nas diversas especialidades técnico pedagógicas, com a mesma intensidade e dimensão valorativa, a fundamentação pedagógica
central desta Fundação.
As especialidades são representadas administrativamente por quatro gerências:
Escolar, Educação Profissional, Arte e Cultura e Educação Física e Esporte.   
É nessa multiplicidade de saberes que as quatro áreas se desenvolvem. Dessa forma, as
gerências se organizam de modo a desenvolver e implementar, direta ou indiretamente,
políticas de educação, a fim de orientar o trabalho educativo desenvolvido com os (as)
adolescentes.
Assim, a inteireza educativa pode ser dividida metodologicamente, para além
das quatro áreas, em dois grupos, entre educação formal e educação não-formal.
Educação Escolar
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A educação formal é desenvolvida pela Secretaria de Estado da Educação- SEE,
de modo que todos (as) adolescentes dos Centros de Atendimento Socioeducativo do
Estado têm acesso ao ensino formal ou educação escolar. O trabalho é coordenado pela
Gerência Escolar que é gestora da parceria com a SEE.
Em termos legais a parceria assegura o direito à escolarização como previsto no
ECA, LDB e SINASE. E está prevista em resoluções da SEE.
As propostas estabelecidas levam em consideração a especificidade da demanda no tocante à heterogeneidade de idade, de aprendizagem e escolaridade, histórico de
vida, grande rotatividade, instabilidade emocional e afastamento do convívio familiar.
As classes escolares instaladas nos Centros de Atendimento desta Fundação destinadas
aos adolescentes privados de liberdade pertencem administrativamente às escolas da
Rede Estadual de Ensino. Assim, a emissão e expedição da documentação escolar são
de responsabilidade dessas Escolas denominadas vinculadoras.
Para assegurar o direito a escolarização conforme o disposto no ECA, na LDB,
nas Diretrizes Pedagógicas do Atendimento Socioeducativo previstas pelo SINASE e na
Resolução CNE nº 3/16, estabeleceu-se parceria entre a Fundação CASA e a SEE, a qual
é efetivada por meio de resoluções que amparam legalmente o atendimento escolar no
âmbito institucional.
A escolarização que atende a (à)os adolescentes em internação provisória acontece através do Projeto Explorando Currículo (PEC), legitimado através da Resolução
SE/SJD nº 01/2017. O PEC consiste em uma proposta de escolarização “disseriada” que
foi especialmente elaborada para esta modalidade de atendimento. Possui organização
curricular diferenciada atendendo ao caráter transitório de permanência do aluno no
Centro, apresenta metodologia reflexiva e proposta de trabalho com finitude diária.
Desenvolve atividades que buscam auxiliar o aluno na construção de seu projeto de vida. Tem como eixos norteadores: Cidadania, Ética e Identidade que transpassam todo o currículo escolar.
Na internação o atendimento se dá por meio do Projeto Revitalizando a Trajetória Escolar (PRTE) e está legitimado pela Resolução SE/SJDC 02/2017 e são adotadas
as Propostas Curriculares dos Cursos de Ensino Fundamental e Médio Regulares da
Rede de Ensino Estadual com adequações demandadas pelas especificidades da medida.
As salas são multisseriadas e determina organização anual conforme apresentado: Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e
Ensino Médio (1ª a 3ª série).

Na Semiliberdade o atendimento escolar é na escola próximo a residência do
adolescente, para que ao final da medida socioeducativa o mesmo possa dar continuidade aos estudos.
Além do Ensino Formal a Gerência Escolar atua com parcerias para a execução
de programas oficiais, tais como: Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, Programa Universidade Para Todos – PROUNI, Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas - OBMEP e Olimpíadas da Língua Portuguesa.
Quando pensamos na Educação Não-Formal temos-na como aquela que atende às demandas de desenvolvimento e aprendizagem de nosso público que o ensino
formal não comporta. E que estão organizados a partir dos temas: Educação Profissional, Arte e Cultura, Educação Física e Esporte.
Educação Profissional
A Educação Profissional de nível básico acontece independentemente de regulamentação curricular e de autorização prévia do Poder Público. A escolaridade exigida para cada curso, nesse nível, depende única e exclusivamente do perfil profissional
identificado, das condições do público e da proposta pedagógica da instituição executora.
A Educação Profissional se dá em vários níveis: técnico, tecnológico, universitário e de qualificação profissional básica. O nível básico concretiza-se, fundamentalmente, por meio de cursos com carga-horária de menor tempo. Também leva em
conta a aceitação das dificuldades decorrentes da ausência ou baixa escolarização da
população que será atendida.
A baixa escolaridade dos (as) adolescentes da Fundação CASA, o tempo de
cumprimento de medida, os espaços físicos dos Centros de Atendimento e os equipamentos ensejaram a construção de um programa que “problematizou” os termos
“profissionalizar” e “profissionalizante”. Isto é, chegou-se à conclusão que só se pode
profissionalizar um jovem num conjunto de condições em que ele possa perceber completude na sua formação que estabeleça a relação com o exercício de uma profissão –
seja por meio de uma formação de nível técnico, tecnológico ou universitário.
A forma mais adequada de ensino profissional para os jovens em medida socioeducativa é um programa de qualificação profissional básica que permita o exercício de
atividades remuneradas e abra novas perspectivas de conhecimento, na formação do
jovem.
A diretriz de atendimento na área é garantir a participação em um curso de
Educação Profissional durante a medida socioeducativa de internação.
Os cursos oferecidos de áreas de formação e nomenclatura de cursos referenciados pela Organização Internacional do Trabalho – OIT e pela Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, os cursos tem a duração de 50 hora aula, realizados trimestralmente e são divididos nas seguintes áreas: Gestão e Negócios/Desenvolvimento
Social, Alimentação/Gastronomia, Moda e beleza, Tecnologia da informação, Hotelaria e eventos, Designer e arquitetura, Comunicação e artes.
A meta do programa é fazer com que os (as) adolescentes reflitam sobre a importância da escolarização e da continuidade da formação profissional e vislumbrem
possibilidades de construção de carreiras num universo ampliado e com vistas a uma
sociedade de futuro mais solidária, conhecedora de seus direitos e deveres como cidadão – enfim, como trabalhadores maduros e conscientes.
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Arte e Cultura
Cultura é a forma como uma determinada sociedade se expressa, como vê o
mundo e como se vê neste mundo. Nela, estão incluídos todos os elementos de sua
organização: o trabalho, a religião, o sistema de valores, a distribuição do poder (a política), a arte e tudo mais. A cultura é construção humana e é produzida, antes de tudo,
em grupo.
A arte, por sua vez, deve ser entendida como a forma privilegiada da experimentação, expressão estética, como forma de construção de conhecimento, elemento
de transformação e transcendência, seja da consciência ou da própria realidade, quando age em conjunto com outras linguagens.
A partir deste entendimento, a Superintendência Pedagógica concluiu que todas as ações, no campo da Arte e Cultura, devem ter a preocupação com a forma e com
o conteúdo, de maneira que façam e agreguem conhecimento e sentido para aqueles a
quem se direcionam – no caso específico da Fundação CASA, aos (às) adolescentes que
cumprem medidas socioeducativas.
Os (as) adolescentes atendidos (as) pela Fundação CASA são oriundos (as), em
sua maioria, das camadas mais pobres e estão cada vez mais sujeitos (as) ao processo
de exclusão social. Por isso, a Cultura deve ser compreendida nesse contexto, no qual o
acesso dos (as) cidadãos (ãs) às práticas artístico-culturais não é igualitário, mas muitas
vezes um privilégio.
Por isso, os (as) adolescentes precisam ter acesso aos mais variados materiais,
instrumentos e procedimentos artísticos (música, artes visuais, dança e teatro), a fim
de romperem a barreira simbólica existente e construírem uma relação de autoconfiança com a arte e com o conhecimento, respeitando suas próprias produções e dos
colegas, aprendendo a receber e elaborar críticas. O nosso trabalho deve estar voltado
para que os (as) adolescentes compreendam a arte como fato histórico contextualizado
nas variadas culturas, respeitem e conheçam a diversidade cultural existente no Brasil
e no mundo, de modo a refletirem sobre as relações existentes entre arte e leitura da
realidade. As linguagens e oficinas oferecidas:
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•Artes Visuais: Artes Plásticas, Criação de Moda, entre outras;
•Artes Cênicas: Teatro, Jogos Dramáticos, Circo, entre outras;
•Cultura Urbana: Dança de Rua, Grafite, Rap, D.J. entre outras;
•Artes da palavra: História em Quadrinhos, Vídeo, Jornal, Literatura, Rádio,
entre outras;
•Artes do corpo: Capoeira, dança em geral, entre outras,
•Música: Canto Coral, Cavaquinho, Violão, Percussão entre outras;
•Eventos, palestras, workshops, exposições, mostras, entre outros integram as
atividades visando à possibilidade de trazê-los a público, seja ele interno e/ou
externo.
Educação Física e Esporte
A Educação Física, enquanto componente da Educação, deve assumir a tarefa
de introduzir e integrar o (a) adolescente na cultura corporal de movimento, formando
o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando-o (a)
para usufruir do jogo, do esporte e das práticas de aptidão física, em benefício da qualidade da vida.

É contemplado na Educação Física múltiplos conhecimentos produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito do corpo e do movimento e deve dar oportunidades a
todos para que desenvolvam suas potencialidades, de forma democrática e não seletiva,
visando seu aprimoramento como seres humanos.
A Educação Física para esta Fundação, deve estar voltada para a construção
da cidadania dos (as) adolescentes, formando pessoas críticas e participativas no meio
social em que estão inseridos. Seu objetivo principal deve ser de que o (a) adolescente
adquira a qualificação sócio-histórico-cultural necessária para promover o desenvolvimento de uma racionalidade crítica, autônoma e participativa.
A atuação na área precisa buscar conhecimento mais adiante da especificidade,
fazendo o adolescente ir além do “pensar” e “agir” desenvolvendo a capacidade de fomentar o desenvolvimento das práticas, tais como: solidariedade, cooperação, respeito,
empatia, tolerância e também o fortalecimento de atitude positiva e o esforço pessoal
como um valor para vida. As ações diretamente ligada a área são:
• Aplicação da Avaliação Diagnóstica em Educação Física analisando o desenvolvimento do adolescente, suas experiências e cultura corporal;
• Compreender a construção da corporeidade do adolescente e pensar ações
formativas através do PIA (Plano Individual de Atendimento) com atividades
internas e externas de integração social;
• Garantir no mínimo 3 horas semanais de práticas corporais, com turmas sistematizadas. O atendimento poderá ser dividido em turmas de 1h30 (duas vezes por semana) ou de 1h (três vezes por semana) por adolescente;
• Sugestionar diversidades de práticas corporais (Calendário Anual de Educação Física e Esporte).
A Superintendência Pedagógica, por meio das quatros áreas, contribui para a
sensibilização e mobilização das Equipes que atuam diretamente no atendimento dos
(as) adolescentes, propiciando sustentação das ações planejadas para que o trabalho
educativo possa se concretizar no cotidiano de cada Centro de Atendimento.
Superintendência de Saúde
A Superintendência de Saúde tem como competência definir diretrizes de atenção à saúde integral do (a) adolescente, em consonância com o Plano Operativo de
Saúde e as normas vigentes para os Programas de Atendimento Inicial e Internação
Provisória, em Medidas Socioeducativa de Semiliberdade, Internação, Internação Sanção.
Na esfera federal, a instância responsável pela formulação e implementação de
ações, estratégias e políticas de saúde para a po¬pulação adolescente é a Coordenação-Geral de Atenção à Saúde do Adolescente e do Jovem, do Departamento de Ações
Programáticas e Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde
– CGSAJ/Dapes/SAS/MS. Para os(as) adoles¬centes privados de liberdade, a CGSAJ/
Dapes/ SAS/MS formulou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens em Conflito com a Lei em Regime de Internação e Internação Provisória - PNAISARI. Essa política foi instituída pela Portaria Interministerial nº 1.426,
de 14/07/04 em ação conjunta entre o Ministério da Saúde, a Secretaria Especial de
Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR) e a Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SEPM/PR) substituída pela
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Portaria SAS nº 647, de 11/11/08, e posteriormente implementada pelas Portarias de
Consolidação nº 02, de 03 de outubro de 2017 que redefine as diretrizes da PNAISARI, incluindo-se o cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto e fechado,
estabelece novos critérios e fluxos para adesão e operacionalização da atenção integral
à saúde de adolescentes em situação de privação de liberdade, em unidades de internação, de internação provisória e de semiliberdade e a nº 06, de 03 de outubro de 2017,
institui o incentivo financeiro de custeio para o ente federativo responsável pela gestão
das ações de atenção integral à saúde dos adolescentes em situação de privação de liberdade.
A PNAISARI tem como pressuposto articular os serviços de saúde dentro dos
princípios do Sistema Único de Saúde - SUS e do SINASE.
Ainda objetiva garantir e promover a saúde integral aos adolescentes internados em Unidades Socioeducativas; organizar os serviços dentro dos princípios do SUS;
desenvolver ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e doenças e recuperação da saúde; cumprir o princípio da incompletude institucional.
Deste modo, o atendimento e as linhas de ações em saúde na Fundação CASA
se estabelecem com base na Portaria de consolidação nº 02, de 03 de outubro de 2017,
promovendo o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento físico e psicossocial; saúde sexual e reprodutiva; saúde bucal; saúde mental; prevenção ao uso de álcool
e outras drogas; prevenção de agravos; educação em saúde; direitos humanos; promoção da cultura de paz; prevenção de violências e assistência a vítimas.
O modelo de atenção à saúde na Fundação Casa tem sua estrutura voltada para
a atenção básica, e sua execução se dá de forma multidisciplinar, com os (as) profissionais: médicos (as), enfermeiros (as), auxiliares de enfermagem, cirurgiões (ãs) dentistas, psicólogos (as), assistentes sociais e nutricionistas. Para os atendimentos em atenção especializada de média e alta complexidade, os (as) adolescentes são referenciados
para especialidades e exames por meio das Unidades Básicas de Saúde aos locais que
prestam tais atendimentos.
Os casos de saúde mental e os decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas, que necessitam de tratamento especializado, são encaminhados para os equipamentos da rede de saúde mental.
A Superintendência de Saúde é composta por:
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A Gerência de Saúde tem a competência de promover as diretrizes e desenvolver o Plano Operativo de Atenção Integral à Saúde do (a) Adolescente nos programas
de Internação Provisória, Semiliberdade, Internação, Internação-Sanção em consonância com os preceitos do SUS.
Tendo em vista a política adotada pela gestão, no que se refere à regionalização
do atendimento, foram instituídas as Unidades de Atendimento Integral ao Adolescente – UAISA nas Divisões Regionais. Tais Unidades estão subordinadas técnica e
administrativamente à Gerência de Saúde que acompanha por meio destas, os procedimentos das áreas médica, odontológica de enfermagem e nutrição, nos centros de
atendimento.
A Seção de Nutrição, vinculada à Gerência de Saúde, estabelece as diretrizes
técnicas e normas de procedimentos para a gestão de prestação de serviços de nutrição
e alimentação para os (as) adolescentes de forma a garantir as necessidades nutricionais diárias recomendadas e em condições de higiene, orientação nutricional e alimentar visando a promoção, prevenção e recuperação da saúde.

A Gerência de Saúde também é responsável pela gestão da Farmácia a qual
dispõe de Lista Padronizada de Medicamentos recebidos pela FURP - Fundação para o
Remédio Popular, dentro do programa Dose Certa. Além disso, também administra as
compras de insumos odontológicos e material médico hospitalar.
A Gerência Psicossocial tem como competência promover orientação técnica
aos(às) Assistentes Sociais e Psicólogos (as) que atuam no atendimento aos (às) adolescentes nos Centros de Atendimento Socioeducativo de acordo com o Plano Operativo
e os Cadernos Bases de Apoio Técnico para o Serviço Social e para a Psicologia; fomentar as Diretrizes e Normativas da Fundação CASA e legislação que regem e orientam as
ações dos (as) assistentes sociais e psicólogos (as); promover junto às Divisões Regionais e Centros de Atendimento Socioeducativo suporte técnico aos(às) profissionais do
Serviço Social e Psicologia; acompanhar as parcerias estabelecidas com a Superintendência de Saúde, no que tange à área de saúde mental, programas e projetos sociais que
atendam os(as) adolescentes e suas famílias; capacitar os (as) profissionais para a realização de diagnóstico, manejo e conhecimento básico sobre o uso de drogas; participar
das formações em parceria com a EFCP: Inicial de Ingressantes, Introdutória Novos
Centros, Continuada, oferecendo as informações/diretrizes gerais da Superintendência
de Saúde, bem como o específico das áreas do Serviço Social e da Psicologia.
A Gerência Psicossocial supervisiona e acompanha os(as) psicólogos(as) que
atendem adolescentes por meio do Programa de Assistência Psicológica – Psicoterapia
Breve. A atenção à saúde de adolescentes em conflito com a lei no ambiente socioeducativo é realizada por todos os profissionais da saúde por meio de um conjunto de
ações relacionadas à promoção, proteção, práticas educativas e assistência à saúde, visando não apenas ao tratamento de doenças, mas adotando a compreensão do sujeito
de forma integral. O atendimento prestado pelas áreas da saúde compreende:
Serviço Social:
Elabora o estudo social por meio do atendimento personalizado do (a) adolescente e sua família, com a finalidade de realizar o diagnóstico social para compor
diagnóstico polidimensional a fim de propor ações interventivas para construção do
Plano Individual de Atendimento – PIA, em conjunto com a equipe de referência.
O Serviço Social realiza intervenções técnicas que favoreçam o empoderamento do (a)
adolescente e de seu grupo familiar de modo a compreender sua história, sua identidade, seus valores, suas expectativas e suas necessidades, considerando-as como focos
de atenção e cuidados, envolvendo a família no processo socioeducativo do (a) adolescente.
Quanto ao trabalho com a rede, sensibiliza, mobiliza e articula os recursos existentes construindo a rede socioassistencial para efetivação de encaminhamentos, inclusão e acompanhamento das famílias e adolescentes. Ainda, alinha com as demais áreas
da equipe multiprofissional o entendimento sobre o caso, estabelecendo estratégias de
intervenção de forma coesa e integrada, considerando as especificidades de atuação
de cada área. Atua nas discussões de caso com a rede socioassistencial, e/ou de outras
medidas socioeducativas, pelas quais o (a) adolescente possa ter sido acompanhado (a),
a fim de contribuir para uma maior compreensão do caso.
Psicologia:
Realiza a avaliação psicológica do (a) adolescente utilizando-se de instrumen-
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tos específicos (entrevistas, anamnese, testes psicológicos projetivos e psicométricos,
pesquisa documental entre outros), considerando a leitura que o (a) adolescente faz
de si e da perspectiva da família diante de sua realidade, com o objetivo de elaborar as
hipóteses diagnósticas da área para compor o diagnóstico polidimensional.
Participa de discussões da rede de saúde mental, e/ou de outras medidas socioeducativas, pelas quais o (a) adolescente possa ter sido acompanhado (a), a fim de
contribuir para uma maior compreensão do caso. Cabe à psicologia, sensibilizar o (a)
adolescente e sua família, para os aspectos relevantes obtidos na avaliação psicológica,
equalizando com a perspectiva dos mesmos acerca de tais apontamentos, para a elaboração de intervenções favorecedoras do desenvolvimento emocional e que compõem o
Plano Individual de Atendimento – PIA, em conjunto com a equipe de referência.
Quanto ao trabalho em rede, sensibiliza, mobiliza e articula os recursos existentes construindo a rede de saúde mental, para efetivação dos encaminhamentos, inclusão e acompanhamentos dos (as) adolescentes e, se necessário, das famílias.
Medicina Clínica:
A medicina tem como foco a promoção e prevenção de agravos a saúde assim,
avalia as condições gerais de saúde do (a) adolescente, solicitando atendimento de especialidades quando verificar pertinente.
Enfermagem:
A enfermagem tem por finalidade proporcionar a atenção à saúde dos (as)
adolescentes, por meio de ações como: sistematização da assistência de enfermagem,
avaliação periódica dos (as) adolescentes; sensibilização em educação em saúde (promoção e prevenção); acompanhamento de agravos em saúde; prestação de cuidados;
identificação precoce de fatores de risco à saúde; intervenção; atualização da caderneta
vacinal; administração de medicamentos quando prescritos pelo médico e/ou cirurgião dentista.
Odontologia:
A odontologia presta atendimento aos (às) adolescentes por meio de ações de
caráter básico e é responsável por promover ações preventivas em saúde bucal.
Nutrição:
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A Nutrição é responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos
contratos de alimentação para os (as) adolescentes. Essas ações têm como objetivo assegurar alimentação racional aos (às) adolescentes, de forma a garantir as necessidades
nutricionais diárias recomendadas e em condições de higiene, embasadas nas normas
estabelecidas pelo CRN 3 (Conselho Regional de Nutricionistas).Ainda, presta assistência nutricional aos (às) adolescentes na promoção, prevenção e recuperação da saúde.
Farmácia:
A Farmácia é responsável pelo controle de recebimento, do estoque e distribui-

ção dos medicamentos, administrando o seu envio para as UAISAs, mediante o receituário, aos (às) adolescentes.
Superintendência de Segurança
Compete à Superintendência de Segurança – SUPSEG definir os procedimentos técnicos de controle de segurança em todos os Centros de Atendimento e atuar nas
situações emergenciais que atentem contra os objetivos da Fundação CASA.
Na Fundação CASA, o setor de segurança compõe a equipe técnica. O objetivo
foi romper paradigmas na concepção do que é segurança em medida socioeducativa.
Isso possibilitou que o setor não mais agisse, apenas nas situações limite e de maneira
interventiva e, eminentemente sob uma perspectiva de contenção. A ação da segurança passou a ser preventiva, sob uma perspectiva do caráter de proteção, considerando
o que determinam o Artigo 125 do ECA e o Eixo de Segurança do SINASE.
O rompimento desse paradigma é percebido facilmente no cotidiano dos Centros de Atendimento, quando observadas a disposição e a organização dos servidores da segurança no espaço socioeducativo. Para além da distribuição em Postos de
Segurança, definidos como Postos Fixos, os Agentes de Apoio Socioeducativo - AAS
também são distribuídos em locais estratégicos a partir da Agenda Multiprofissional do
Centro, com o objetivo de manter a atenção integral ao (à) adolescente. Estes, definidos
como Postos de Acompanhamento.
Esse acompanhamento mais próximo possibilita ao AAS observar o comportamento do (da) adolescente nas atividades diárias, quando em contato com os demais
adolescentes, qual o seu entendimento em relação às Normas de Convivência do Centro, permite estabelecer diálogo de modo que o (a) adolescente transmita como ele (a)
se sente com o fato de estar internado, enfim, permite sobretudo, o estabelecimento de
vínculo, o que acaba corroborando para uma relação mais humanizada e transformando o espaço socioeducativo num ambiente mais tranquilo.
Atualmente, todo (a) adolescente tem um (a) AAS como Referência em cada
plantão diurno e noturno. Esse acompanhamento é registrado pelos AAS nos instrumentais da Pasta de Segurança, o qual subsidia a elaboração do Diagnóstico polidimensional, as reuniões da Equipe de referência, as discussões de caso, a construção do
PIA e até mesmo os Relatórios que são encaminhados para o Judiciário, sem deixar de
exercer seu papel principal, que é o de propiciar segurança no interior dos Centros de
Atendimento.
A segurança, no âmbito da Fundação, pauta-se por uma perspectiva educacional, ou seja, cada Agente de Apoio Socioeducativo deve garantir não apenas a integridade física dos (das) adolescentes, mas contribuir que todos os (as) adolescentes
atendidos (as) vejam nele uma referência positiva.
Importante ressaltar o papel do Coordenador de Equipe enquanto gestor da
área de segurança nos Centros de Atendimento, pois além de fazer cumprir as normas
do Centro e diretrizes da Instituição, atua como mediador nas situações de conflito
entre os(as) adolescentes e entre adolescentes e servidores(as), mantém diálogo com
as demais áreas, sobretudo para a definição de estratégias, sempre que é necessário
alinhar o cotidiano do Centro frente aos problemas que surgem, participa diretamente
das discussões para a revisão do PPP e Plano de Ação do Centro, enfim, é profissional
fundamental para o balizamento da área de segurança, e da interlocução com as demais.
A Superintendência de Segurança está representada administrativamente por 3
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Gerências:
GOP - Gerência de Operações: responsável por centralizar as informações
acerca de ocorrências em todas as dependências da Fundação, principalmente as que
envolvam segurança física de adolescentes, servidores e patrimonial, por meio da Sala
de Situação, monitorar as ocorrências extraordinárias no âmbito da Fundação e informar às autoridades visando à resolução dos problemas, acionando os meios necessários
a sua resolução, supervisionar e monitorar as trocas de plantões, com identificação
quantitativa de todo o efetivo atuante na área de segurança das Centro de Atendimentos, através do Mapa Força, elaborar resenha diária, por turno de serviço, lançando as
ocorrências e informações recebidas das Centro de Atendimentos em banco de dados
RO, para repassar às autoridades da Fundação, manter banco de dados atualizado que
possibilite a classificação situacional das Centro de Atendimentos (verde, amarelo, vermelho e branco) e monitorar, fiscalizar e supervisionar o sistema de circuito fechado
de televisão (CFTV), mantendo acompanhamento diuturno dos Centros de Atendimento, em conformidade com a legislação vigente por meio da Sala de Monitoramento
– SEDE.
GSE - Gerência de Segurança Externa : responsável por definir e treinar, em
conjunto com a Escola para a Formação e Capacitação Profissional, as equipes que operacionalizam as competências atribuídas à segurança, apoiar a segurança dos Centro
de Atendimentos em situações limite, acionando o Grupo de Apoio e órgãos de segurança pública, supervisionar os Grupos de Apoio da capital e do interior, por meio dos
Encarregados de Segurança, garantir o intercâmbio com a rede pública de segurança,
suprindo demandas gerais e específicas apresentadas pelas Centro de Atendimento,
orientar tecnicamente os Encarregados de Segurança, Gestores de Contrato e outros
responsáveis pela supervisão do serviço de vigilância terceirizada, dirimindo eventuais
questionamentos e gerenciar as competências da Sala de Escolta, avaliando e autorizando as solicitações das Centro de Atendimentos.
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GSI - Gerência de Segurança Interna : responsável por acompanhar, avaliar e
orientar o desenvolvimento de procedimentos e normas internas dos Centros de Atendimento, conforme as diretrizes da Superintendência de Segurança, tendo como finalidade garantir a segurança e concomitantemente, assegurar ambiente socioeducativo
humanizado aos adolescentes e servidores; realizar inspeções periódicas nas instalações, relatando à Superintendência de Segurança as faltas observadas e as soluções propostas, indicando a necessidade de obras e/ou reparos ou aquisições de equipamentos
para garantia da segurança; promover orientação técnica pertinente à segurança aos
projetos de reformas e construções das estruturas físicas de Centros de Atendimento
de Internação, Internação Provisória, Atendimento Inicial e Semiliberdade; capacitar,
em conjunto com a Escola para Formação e Capacitação Profissional - EFCP as equipes que operacionalizam as competências atribuídas à segurança interna e gerar ações
nos Centros de Atendimento, conjuntamente às Divisões Regionais e demais setores
responsáveis, promovendo estratégias que visem otimizar os recursos e características
multiprofissionais que afetem direta e indiretamente a segurança.
A SUPSEG ainda conta com o Encarregado de Segurança e equipe em cada
Divisão Regional, subordinado tecnicamente à Superintendência de Segurança. A área
de Segurança das Regionais é responsável por monitorar as ações preventivas, inter-

ventivas e protetivas realizadas pelos Centros de Atendimento de sua Regional, na área
de segurança; analisar a eficiência, eficácia e efetividade das mesmas, promover a constante integração e interação dos gestores da área de segurança de sua regional, acompanhar através de informações dos gestores e em inspeções in loco a segurança física das
instalações e bens patrimoniais da área de segurança, relatar as informações à Divisão
Regional e Superintendência de Segurança, atuar conforme orientações da Superintendência de Segurança, na implantação, manutenção e fiscalização de ações voltada ao
aprimoramento tecnológico e estrutural da área de segurança na instituição, além de
manter a Superintendência de Segurança informada das ocorrências no âmbito interno
e externo dos centros, avaliar a necessidade de ações da Divisão Regional e Superintendência, orientar e ação da equipe local.
Importante ressaltar, que a partir dessa estrutura, a Superintendência de Segurança busca estar o mais próximo possível dos Centros, sempre pautada no objetivo de
capacitar os servidores da área para que as situações limite tenham poucas chances de
eclosão.
As capacitações, a partir de 2006, foram baseadas nos primeiros Manuais produzidos pela SUPSEG, sendo eles Negociação de Crises, Gerenciamento de Situações
Limite e o Guia Prático do Coordenador de Equipe. Inicialmente foram capacitados
os gestores da área e posteriormente os agentes de apoio socioeducativo, profissional
responsável pelo contato direto com o (a) adolescente.
Como consequência dos manuais anteriormente citados e do trabalho de capacitação já realizado, em 2011 foi lançado o Caderno de CONCEITOS, DIRETRIZES
E PROCEDIMENTOS da Superintendência de Segurança, que passou a fundamentar
as formações, tanto com os servidores ativos, quanto com os ingressantes. Em 2018,
foi reeditado um dos capítulos do Caderno, o Manual de Procedimentos do Agente de
Apoio Socioeducativo, com as devidas atualizações e revisões, para que o profissional
que atua diuturnamente nos Centros de Atendimento tenha segurança em suas ações e
propicie a segurança desejada a todos atores envolvidos na execução da medida socioeducativa.
Hoje, existe uma parceria fundamental entre a Superintendência de Segurança
e a Escola para Formação e Capacitação Profissional, que possibilita aos servidores
uma melhor preparação para desenvolver seu trabalho, buscando que a missão institucional seja cumprida.
Em virtude disso, os servidores da área devem exercer suas atividades de modo
eficiente, eficaz e efetivo, para que desde o mais simples procedimento de segurança
até as mais complexas ações, possam prevenir ocorrências e propiciar segurança ao
ambiente socioeducativo.
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Capítulo 6 - Escola para Formação e Capacitação
Profissional
O trabalho socioeducativo destinado aos (às) adolescentes em conflito com a lei
implica um investimento constante na formação dos (as) profissionais que atuam em
medidas socioeducativas. Partindo dessa premissa, a Escola para Formação e Capaci14
tação Profissional - EFCP - da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao
Adolescente – CASA constitui-se em um dos eixos fundamentais da política de atendimento socioeducativo do estado de São Paulo.
Nos últimos anos, o caráter fundamental dessa política se expressa pela busca
de uma mudança de paradigma no atendimento socioeducativo, a qual demanda dos
gestores e suas equipes assumirem o desafio de transformar uma “cultura institucional”15
histórica e socialmente marcada como espaço meramente sancionatório, em um espaço efetivamente educativo. Tal perspectiva significa influir no modo como as relações
internas e externas à instituição se configuram no contexto social mais amplo.
As instituições, pelo mero fato de sua existência, controlam a conduta humana ao estabelecer padrões de conduta
que controlam e orientam o comportamento individual,
num sentido contrário a múltiplos outros teoricamente
possíveis. As instituições refletem, e até certo ponto, mediatizam os valores e as relações sociais de uma sociedade
determinada. (BERGER e LUCKMAN, 1967; apud., GÓMEZ, 2001, p. 131).
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Considerando o desafio de influir em um complexo contexto de relações, a formação profissional, em geral, e daqueles que atuam em medidas socioeducativas, em
particular, envolve reconhecer e trabalhar com as dimensões presentes em todo e qualquer processo de ensino-aprendizagem, quais sejam: a dimensão humana, a dimensão
técnica e a dimensão político-social 16.
A dimensão humana caracteriza-se pelo reconhecimento do outro como indivíduo nutrido de uma mesma condição (a humana) e dos mesmos direitos (os individuais e os coletivos), enquanto sujeito social. Isso significa, por um lado, o respeito
incondicional pelo outro, pelas suas crenças e valores. Por outro lado, as relações humanas também envolvem sentimento de frustração, resistência e preconceito. Assim, a
dimensão humana está sempre presente no processo de ensino-aprendizagem, ela lhe é
inerente.
Já a dimensão técnica caracteriza-se pela capacidade de os indivíduos interagirem com e transformar o meio. As aprendizagens e saberes advindos das relações entre
sujeito e objetos do conhecimento são adquiridos ao longo da sua trajetória de vida, de
percursos formativos e profissionais. Assim, a competência técnica é apreendida não
14 O texto que compõe o capítulo 6 deste caderno corresponde a uma versão atualizada do artigo O papel da formação profis-

sional na mudança de paradigma do atendimento socioeducativo no estado de São Paulo: uma perspectiva interdisciplinar,
publicado em Casa em Revista (Ano 2; ed. especial, 2010).
15 “Cultura institucional” caracteriza-se pelos modos de agir e pensar da instituição, suas regras, normas de conduta e de
comportamento, valores presentes nas relações que se estabelecem no interior de uma determinada instituição social. (Cf.
PÉREZ GÓMEZ, A. I. A cultura escolar na sociedade neoliberal. Porto Alegre: ARTMED Editora, 2001).
16 Ver CANDAU, V. M. “A didática e a formação de educadores: da exaltação a negação, a busca de relevância”. In: CANDAU,
V. M. A didática em questão. Petrópolis: Vozes, 1993, pp. 12 a 22.

só por meio da experiência empírica, mas, principalmente, pelos processos de ensino
-aprendizagem sistematizados.
Todo e qualquer processo de ensino-aprendizagem ocorre em um determinado
contexto, portanto a dimensão político-social também lhe é inerente. Conhecer o contexto no qual se busca intervir é, portanto, fundamental para a transformação de uma
prática profissional socioeducativa.
Desenvolver a formação profissional sob essa perspectiva pressupõe a busca de
articular consistentemente as três dimensões, tendo em vista o processo de transmissão, reelaboração e produção do conhecimento a ser veiculado e compartilhado nos
diferentes percursos formativos. O processo formativo é compreendido, nesta perspectiva, como um processo dinâmico, que extrapola a transmissão de conteúdos como
“verdades absolutas” e inquestionáveis, voltado a imprimir um movimento constante
de reflexão sobre o que se ensina e o que se aprende.
A dinamicidade do conhecimento e articulação das dimensões presentes no
processo de ensino-aprendizagem constituem os princípios que orientam a política de
formação da Fundação CASA, sob responsabilidade da EFCP. A Escola desenvolve suas
ações com o objetivo de promover atividades de capacitação, extensão, aperfeiçoamento, ensino e pesquisa, aos profissionais e parceiros da instituição, por meio dos Programas de Formação Inicial, de Formação Continuada, Extensão e Aperfeiçoamento e de
Desenvolvimento Técnico-Científico.
Para a elaboração de suas atividades, a EFCP tem como bases legais a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), bem como segue as
diretrizes da normativa internacional da Organização das Nações Unidas, do Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e do Plano Decenal de Atendimento
Socioeducativo. As atividades visam promover a integração dos profissionais atuantes
nas diferentes áreas – administrativa, de saúde, pedagógica e de segurança -, fornecendo-lhes os subsídios necessários à construção coletiva da atuação para o atendimento
socioeducativo ao (à) adolescente autor (a) ou a quem se atribua a autoria de ato infracional.
Desde 2006, a equipe da Escola realiza a formação inicial de profissionais ingressantes na Fundação e a capacitação introdutória às equipes dos novos centros de
atendimento - atendimento inicial, internação provisória, internação e semiliberdade
-, incluindo os parceiros das Organizações da Sociedade Civil – OSC - dos centros no
modelo de gestão compartilhada. Desde o início de 2008, essas ações compõem o Programa de Formação Inicial.
Embora ações de formação continuada ou em serviço venham ocorrendo na
Fundação desde antes da criação da Escola17, tais ações não estavam organizadas em
torno de um programa. A implementação do Programa de Formação Continuada
objetivou, justamente, organizar essas ações e garantir seu alinhamento conceitual, estratégico e operacional com as premissas do Sinase, do Plano Decenal de Atendimento
Socioeducativo e com a política de formação implementada por esta Escola. Em termos operacionais, este Programa está organizado em áreas de atuação e/ou a partir
das demandas indicadas pelas Divisões Regionais da Diretoria Técnica, em função das
prioridades dos centros de atendimento vinculados a ela.
Cabe ressaltar que todos os cursos de formação continuada são estruturados de
modo a contemplar os conteúdos básicos, que atendem aos parâmetros estabelecidos
17 A Escola foi criada em 2006 como forma de ampliar as ações de formação profissional que eram realizadas pelo Centro de Estu-
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pela Resolução Conanda nº 112/2006 para a formação continuada dos operadores do
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente - SGDCA, e os conteúdos
específicos, definidos pela EFCP junto aos responsáveis pelas respectivas áreas de atuação.
O Programa de Aperfeiçoamento de Gestores visa aprofundar os conteúdos
básicos da formação continuada a partir da perspectiva da gestão e do aprimoramento
dos profissionais que ocupam cargos diretivos na instituição, com foco nas diretrizes
das políticas federal e estadual de atendimento socioeducativo e nas ferramentas de
gestão, principalmente o Plano de Ação.
Além dos programas cujas ações são orientadas diretamente para a atuação
profissional cotidiana, o Programa de Desenvolvimento Técnico-Científico foi implementado a fim de organizar e ampliar as ações de pesquisa e produção acadêmica
no âmbito da Fundação CASA. Objetiva, assim, promover o conhecimento relacionado
à realidade dos (as) adolescentes e jovens, por meio da sistematização e ampliação do
acervo institucional e do desenvolvimento de atividades acadêmicas – ciclos de palestras, grupos de estudos, projetos e seminários de pesquisa -, bem como da publicação
de Casa em Revista, sobre temas voltados à adolescência e às medidas socioeducativas.
Esse programa inclui também a atuação conjunta de diferentes atores dentro
da instituição e busca envolver os funcionários como agentes responsáveis pela preservação e conservação da memória institucional, o que deve ser trabalhado no sentido
de desenvolver a possibilidade de crítica e reflexão a partir de registros da história e da
memória individual, profissional e coletiva.
Nessa perspectiva, o trabalho realizado pela Área de Documentação e Arquivo
incide sobre os acervos documentais de origem e natureza diversas e é formado por
fundos e coleções, dentre os quais se destaca o “Fundo Documentação de Adolescentes”, constituído por um arquivo com mais de 600 mil pastas e prontuários de adolescentes assistidos, abandonados e/ou com prática de ato infracional, sob responsabilidade do Núcleo de Documentação do Adolescente – NDA.
Essa documentação possibilita pesquisas em diversas áreas do conhecimento, sobretudo, potencial para registrar uma dada história do atendimento a crianças e
adolescentes no estado de São Paulo. Além de seu potencial para estudos acadêmicos,
trata-se de uma documentação de valor comprobatório que possibilita aos ex-internos
e seus familiares o acesso às informações sobre um dado momento de sua trajetória de
vida, tais como histórico escolar, laços familiares, documentos que auxiliam no momento da aposentadoria, entre outros.
A partir de 2014, com o objetivo de promover novos ambientes de ensino e
aprendizagem que potencializem a democratização das atividades de formação, a Escola caminhou em direção à formação a distância como possibilidade de ampliação de
suas ações.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem da Fundação CASA (AVA/FUNDA18
ÇÃO CASA)  objetiva: incentivar a formação a distância, voltada ao desenvolvimento
integral do ser humano e à prática profissional; apoiar, orientar, acompanhar e auxiliar
na elaboração de projetos e atividades a distância, nos diferentes setores da Fundação;
propor, desenvolver, apoiar e avaliar ações de formação continuada (servidores, tutores
e outros membros da comunidade socioeducativa) para o uso das tecnologias digitais

de informação e comunicação em atividades formativas; acompanhar a elaboração de
materiais educacionais, integrando diferentes mídias e tecnologias; elaborar manuais
instrucionais para apoiar os formadores na utilização de ambientes virtuais de aprendizagem e no uso de práticas pedagógicas para ambientes digitais; estabelecer ações e
parcerias com diferentes setores da Fundação na oferta de cursos semipresenciais e a
distância.
Para o alcance dos objetivos propostos em cada um dos programas, parte-se
de uma abordagem que prioriza continuamente a articulação entre teoria e prática, a
valorização dos saberes dos profissionais, a troca de experiências, a construção coletiva
do conhecimento, o registro e a sistematização do cotidiano socioeducativo, por meio
da criação de espaços e percursos formativos que promovam uma reflexão sobre as
práticas profissionais para sua atualização e transformação.
Essa abordagem orienta a atuação dos formadores que compõem o corpo docente da EFCP e busca imprimir uma perspectiva interdisciplinar ao percurso formativo e à abordagem didático-pedagógica dos conteúdos de ensino, de modo a articular as
diferentes áreas do conhecimento e ampliar a intervenção dos (as) formadores (as) em
prol do processo de aprendizagem dos profissionais participantes dos cursos.
Para além dos conteúdos específicos que perpassam as diferentes áreas de atuação dos (as) profissionais envolvidos no atendimento socioeducativo, os conteúdos
advindos de outras áreas do conhecimento, como Sociologia, Economia, Filosofia, Direito etc., permitem o estabelecimento de relações amplas que possibilitam aos (às)
profissionais intervirem em um contexto complexo e permeado de contradições. Assim, os diferentes espaços de formação são constituídos levando-se em conta o perfil
dos (as) profissionais, suas necessidades e interesses, bem como a realidade vivida no
cotidiano do trabalho, tanto no âmbito da gestão do atendimento quanto no da ação
direta junto aos (às) adolescentes.
Neste sentido, investigar as alternativas viáveis e criar estratégias para enfrentar os desafios advindos da mudança de paradigma que se busca instituir, envolve um
processo constante de ação-reflexão-ação, para o qual a formação desempenha papel
fundamental.
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18 O AVA/FUNDAÇÃO CASA é ambientado em um software livre, denominado Modular Object Oriented Dynamic Learning

Environment – Moodle, o qual é voltado para a aprendizagem e coloca as ferramentas em uma interface que faz da aprendizagem a tarefa central, a ênfase não está em distribuir informação, mas em compartilhar ideias e engajar os alunos na construção
do conhecimento.

Os programas e cursos disponíveis no AVA/FUNDAÇÃO CASA obedecem a estrutura e organização apresentadas pela Escola
para Formação e Capacitação Profissional.
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Capítulo 7 - Subsídios técnicos para o atendimento
socioeducativo na Fundação CASA
A acolhida e o processo de acolhimento
Ao abordar a acolhida e o processo de acolhimento é imprescindível ter clareza
do quanto se tem discutido na área da saúde, nas práticas do serviço social fundamentadas no princípio da integralidade, na ética e na política de saúde, quando nesta, figura
como diretriz da atual Política Nacional de Humanização, o significado de acolher.
Vale salientar que, a acolhida e o processo de acolhimento são inerentes à área
da saúde e aos (às) profissionais do serviço social, contudo constata-se que este procedimento está vinculado a outras políticas, áreas de atuação, bem como programas, que
possuem na humanização, o princípio que embasa o atendimento às pessoas nas áreas
da educação, saúde, assistência social, jurídica, bem como a segurança pública e outras
áreas afetas aos serviços disponibilizados à população.
O texto abaixo denota o quanto o acolhimento é importante no cotidiano do
trabalho de várias áreas, trazendo como exemplo a saúde, que o tem como diretriz da
Política Nacional de Humanização.
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O acolhimento tem sido estudado no âmbito da saúde por
autores que o definem como, sendo responsável pela reorganização dos serviços de saúde, pela garantia de acesso
e pela criação de vínculos. É tratado em meio à discussão
da integralidade da atenção e da humanização das relações
entre profissionais de saúde e usuários. (...). Pode-se dizer
que, para o Serviço Social, o acolhimento é parte integrante do processo interventivo dos assistentes sociais. Ele congrega três elementos que agem em concomitância: a escuta, a troca de informações e o conhecimento da situação
em que se encontra o usuário. (...)
Objetiva o acesso a direitos das mais diversas naturezas,
bem como a criação de vínculo e a compreensão de elementos para fundamentar uma futura intervenção. É o
momento de aproximação com o usuário, que demanda
exigências quanto ao conhecimento, desde a utilização
da entrevista até dos fundamentos teórico-metodológico,
ético-político da profissão, bem como das normativas do
campo da saúde e da rede de proteção social, a fim de melhor atender as necessidades do usuário de forma resolutiva e com vistas ao cumprimento do princípio da integralidade. (CHUPEL; MIOTO, 2010, p. 37)
Sendo assim, faz-se necessário entender a essência desses dispositivos, no que
tange a mudança de paradigma nos modelos de atuação que se pautam no assistencialismo, no clientelismo, no sancionatório, ou seja, na simples punição, não levando em
consideração que acolher denota essencialmente o cunho educativo e pedagógico, bem
como a humanização nas ações cotidianas. A inclusão da acolhida e do acolhimento na
prática cotidiana evidencia o momento de transição para a efetivação do atendimento

dentro da perspectiva da Doutrina da Proteção Integral, buscando um reordenamento
do atendimento socioeducativo, que reconheça de fato os (as) adolescentes que cometeram ato infracional e os (as) que se encontram em cumprimento de medidas socioeducativas, como sujeitos de direitos e em condição peculiar de desenvolvimento, em
detrimento do atendimento marcado pela concepção carcerária e restritiva de direitos,
com foco estritamente na contenção.
Esse reordenamento é possibilitado por meio de uma diretriz de atendimento
pautada na humanização. Assim, para que esta seja uma realidade, considerando a
concretude cotidiana, é preciso que os profissionais responsáveis pelo atendimento socioeducativo se apropriem do significado da acolhida como primeiro contato/primeira
aproximação e do acolhimento enquanto processo contínuo, que não se encerra em um
momento específico e sim, trata-se de uma postura e técnica profissional, que perpassa
desde a chegada e acolhida do (a) adolescente até o momento de encerramento da medida e transição para a comunidade de origem.
Desta forma, neste texto serão focalizados a acolhida e o acolhimento inerentes
ao processo de atendimento socioeducativo, contudo, deixando claro que não é só prerrogativa desse atendimento, mas de todos os serviços que se prestam a atender pessoas,
oportunizando o acesso à informação, inserção e inclusão aos direitos fundamentais,
por meio de programas públicos e comunitários.
Ressalta-se que, se os programas destinados ao atendimento socioeducativo
não se empoderarem de ações que qualifiquem o acolher, os mesmos estarão fadados
a se deparar com a dificuldade de adolescentes e famílias não aderirem ao cumprimento das medidas socioeducativas. Tal empoderamento requer o entendimento do
significado do acolher, como uma ação que diferenciará o desencadear do processo de
atendimento.
Nessa perspectiva, a acolhida pressupõe a qualidade na atenção proporcionada
ao receber/recepcionar uma pessoa, que envolve desde um ambiente físico organizado,
higienizado, facilitador, agradável e aconchegante, o cuidado ao receber os documentos que compõem os prontuários, até o modo como as relações são estabelecidas desde
a porta de entrada do programa, oportunizando o acesso, a comunicação clara, a informação, a troca e a interação, que consequentemente auxiliarão na construção de vínculos que possibilitarão uma intervenção conjunta do(a) profissional, adolescente, família
e rede de serviços no atendimento socioeducativo. Assim, é necessário criar um clima
receptivo que não envolva uma abordagem carregada de censura e punição em relação
ao (à) adolescente por ter cometido um ato infracional, pois o fato de sua apreensão já
pressupõe o cunho sancionatório. Ao mesmo tempo não preconceber e não julgar sua
família, culpabilizando-a pela situação vivenciada.
É imprescindível que a ação desenvolvida imprima uma escuta qualificada, desprovida de valores de juízo, valorizando a demanda/necessidade humana expressada
pelo (a) adolescente e família, desde o ingresso ao programa. Os cuidados com a forma
de tratar o (a) adolescente e a família são importantes para que eles se sintam verdadeiramente acolhidos e aceitos, construindo a partir daí, vínculos que estabeleçam relação
de confiança e respeito, imprimindo uma ação humanizadora, que se inicia no primeiro contato com o(a) adolescente e seus familiares: recepcionando-os, acolhendo-os, escutando-os, orientando-os adequadamente, enfim, tratando-os de forma humanizada,
não se referindo apenas ao ato de receber alguém, mas ao encadeamento de ações no
processo de atendimento.
Cabe aos profissionais, imbuir-se de fundamentos teórico-metodológicos, que
permitam desenvolver ações que possibilitem a expressão de dificuldades, anseios, po-
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tencialidades e demandas diárias. Portanto, acolher significa dar atenção, preocupar-se
com e cuidar do outro, incluindo estar disponível no estabelecimento de um acolhimento dialogado, mediante postura ética, crítica e acolhedora do profissional. Assim
como afirma, o Caderno de Gestão do Meio Aberto 2007:
“Nesse momento são importantes as atitudes, numa postura profissional que facilite o relacionamento com o(a)
adolescente: chamá-lo(a) pelo nome, fazendo sentir-se
alvo da atenção, respeitando sua individualidade, verbalizando palavras de estímulo, transmitindo-lhe segurança,
credibilidade, confiança e apoio, envolvendo sua família na
coparticipação e corresponsabilidade no processo socioeducativo, ou seja, iniciando uma relação de mútuo interesse numa construção coletiva”.
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É importante diferenciar a acolhida do acolhimento, apenas para entender que
o primeiro pressupõe o estar disponível no momento que procede a recepção e o segundo perpassa por todo o processo de atendimento, ou seja, início, acompanhamento, avaliação, redirecionamento, continuidade do acompanhamento, encerramento
da medida e transição para a comunidade de pertencimento, para uma MSE de Meio
Aberto, ou acolhimento institucional. Contudo o acolhimento dependerá de uma acolhida qualificada para que ambos se integrem e se complementem no processo socioeducativo.
Dessa forma, a acolhida e o processo de acolhimento demandarão dos (das)
profissionais uma postura, cuja qualidade no atendimento das MSE pressupõe a partir
da escuta qualificada das demandas/necessidades humanas, a inserção e a inclusão do
(a) adolescente e sua família no processo socioeducativo, o qual além de envolver o
cumprimento da MSE implica na construção conjunta de um projeto de vida a partir
do Plano Individual de Atendimento que será desenvolvido.
Fazer a diferença na execução dessas medidas significa buscar a humanização
do atendimento no processo socioeducativo, quando a acolhida e o acolhimento congregam adolescente, família, profissional e equipe multiprofissional/referência do programa, na construção conjunta de alternativas para a inserção e inclusão do (a) jovem
e da família numa rede de serviços ampliada, instituindo de fato a incompletude institucional.
Enfatiza-se que, no atendimento inicial pelo curto espaço de tempo (24h), a
acolhida e o acolhimento se complementam para alcançar com objetividade, uma análise que possibilite minimamente um encaminhamento adequado às necessidades trazidas pelo (a) adolescente.
Na internação provisória, uma acolhida qualificada possibilitará o desencadear
da construção do Diagnóstico Polidimensional pela Equipe de referência, que nessa
ação buscará uma aproximação com adolescente e família sustentada no processo de
acolhimento.
Tanto na Semiliberdade, quanto na Internação, quando o (a) adolescente está
em cumprimento de medida socioeducativa há a possibilidade de serem percebidas e
trazidas pelo (a) jovem e família as suas necessidades, dificuldades, potencialidades,
habilidades com mais profundidade e, consequentemente a Equipe de referência realizará os encaminhamentos pertinentes a situação apresentada.
Faz-se necessário que a Equipe de referência busque estabelecer uma aproxi-

mação de fato, construindo gradativamente um vínculo permeado pela forma humanizada de atendimento, oferecendo a base para o desenvolvimento da autoestima e da
autoconfiança, contribuindo para a construção do plano individual de atendimento/
projeto de vida.
Nessa perspectiva, em todos os programas realizados pela Fundação CASA,
desde o Atendimento Inicial, Internação Provisória, Semiliberdade e Internação, guardadas suas especificidades e tempo de permanência em cada modalidade de atendimento, a acolhida e o acolhimento perpassarão pelo processo socioeducativo.
Adolescência
No Brasil, a lei estabelece como sendo adolescentes as pessoas entre doze e dezoito anos de idade e também nos diz que estas são pessoas em condição peculiar de
desenvolvimento.19
A delimitação da adolescência, tão objetivamente expressa na lei, não tem correlação exata nos aspectos biopsicossociais. Na sociedade ocidental convencionou-se
que esta fase tem início após ou paralelamente às transformações corporais da puberdade e que o seu término estaria associado à inserção no mercado de trabalho e às responsabilidades sociais assumidas. Como sintetiza Agnes Heller “é adulto quem é capaz
20
de viver por si mesmo a sua cotidianidade”.
Pode-se afirmar que a puberdade é orgânica e a adolescência é psicossocial.
Nessa fase, o corpo infantil dá lugar ao corpo com formas e demandas de um indivíduo
adulto, exigindo respostas pessoais apropriadas.
“Eu não caibo mais
Nas roupas que eu cabia
Eu não encho mais
A casa de alegria
Os anos se passaram
Enquanto eu dormia
E quem eu queria bem
21
Me esquecia..”.
A segurança das relações de afeto estabelecidas na infância é transformada. O
adolescente perde o amor, atenção e cuidados que eram dedicados à criança que ele
era, ao mesmo tempo em que ainda não é reconhecido como um igual no mundo dos
adultos. Isto gera insegurança, que é assim uma marca desta fase da vida.
É justamente a insegurança de saber quem é e sentir-se aceito que faz com que
o adolescente se proteja nas relações do grupo de iguais. O grupo se organiza em torno
de gostos ou estilos comuns, em que todos vestem um tipo de roupa, praticam um tipo
de esporte ou estilo musical. Mesmo a prática de atos ilícitos ocorre muito frequentemente em grupos, sendo a influência das boas ou más companhias algo muito conhecido nos atendimentos dos adolescentes que cometeram ato infracional.

19 O Estatuto da Criança e do Adolescente esclarece já em seu artigo 2º, parágrafo único, que esta mesma lei “aplica-se ex-

cepcionalmente às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade”, sendo este o caso dos jovens que cumprem medidas
socioeducativas após os 18 anos de idade.
20 HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. São Paulo: Paz e Terra, 2000. (p.18)
21 ANTUNES, Arnaldo. Não vou me adaptar. In: Titãs. Televisão. São Paulo: WEA, 1985. Faixa. 6.

59

Caderno Técnico I

60

Caderno Técnico I

A experiência do senso comum entende que esta é uma fase marcada por conflitos, impulsividade e rebeldia. O comportamento dos adolescentes é comumente marcado por uma expansividade exagerada, que se alterna a períodos de introspecção e
isolamento.
A passagem da criança para a vida adulta é celebrada em sociedades primitivas através de rituais que podem implicar em provações que atestem a capacidade do
jovem de ser aceito no mundo dos adultos. A este respeito Isabel Kahn Marim afirma
que: “A cultura impõe sua ordem e os sujeitos devem a ela se submeter – todo ritual é
uma forma de violência e pode deixar marcas corporais dolorosas que testemunham a
22
passagem do mundo da infância para o mundo do adulto”.
Podemos pensar que a passagem para a vida adulta em qualquer sociedade significa rendimento e adequação às normas culturais daquela sociedade e isto sempre
implica em sofrimento, como o que hoje observamos em nossos adolescentes. A diferença é que na sociedade atual este período de transição é indefinido e os padrões
culturais a serem aceitos para que tenha fim a adolescência, não são objetivos.
Há algumas décadas, a inserção do jovem à vida adulta ainda era assinalada por
marcos sociais como os bailes de debutantes, a permissão para o uso dos saltos altos
para as moças e as calças compridas para os rapazes, por exemplo. Conforme reflete
Lewisky, a intensidade com que são produzidas e transmitidas as informações nos últimos tempos têm provocado mudanças nas culturas mais tradicionais, nem mesmo os
rituais religiosos mais tradicionais como o Bar Mitszwah na cultura judaica, seguem
imunes diante da mundialização das informações.23
24
Contardo Calligaris  discute
aquilo que ele chama de moratória imposta aos
adolescentes. Esta moratória seria o adiamento do exercício pleno de potencialidades
já adquiridas, como a maturação sexual e a assimilação dos valores sociais básicos.
Calligaris explica que a noção de uma moratória associada à adolescência foi usada pela
primeira vez por Erik Erikson, para o qual “... a rapidez das mudanças na modernidade
torna problemática a transmissão de uma tradição de pais para filhos adolescentes”.
A crise da adolescência é entendida como um fenômeno destes tempos, motivada em
grande parte por esta falta de clareza sobre os requisitos necessários para que alguém
seja considerado adulto.
25
Pensando ainda com Erik Erickson , para este, a adolescência é um período em
que se vivencia uma crise de identidade, assim denominou-a de crise normativa, isto
é, momento evolutivo assinalado como um ponto conjuntural necessário ao desenvolvimento do ser humano para organização ou estruturação do indivíduo. Para o autor é
no período da adolescência que os indivíduos buscam refinar o sentido de identidade,
testando papéis e depois integrando-os para formar uma única identidade, ou perpetuam certa confusão sobre quem são. Neste processo de “refinar” o senso de identidade,
o (a) adolescente em culturas ocidentais, experimentam diferentes “eus” em diferentes contextos, podendo se mostrar individualmente de modo diferente de quando está
em atividades grupais, nas relações com seus familiares e assim por diante. Relata que
alguns (mas) adolescentes “forjam” suas identidades mais cedo, na medida em que assumem valores e as expectativas dos pais, ou adotam a identidade de um determinado
grupo de pessoas. Para o autor, o estágio de identidade do (a) adolescente prossegue no

adulto jovem através do desenvolvimento da capacidade para a “intimidade”, que está
conectada com a habilidade para construir relações emocionalmente próximas.
26
O historiador medievalista Phillippe Ariès em seus estudos sobre a infância
defende a tese de que na Sociedade Medieval a distinção atual entre crianças e adultos
não existia, muito menos uma etapa transitória entre estas duas fases. Até o séc. XVII,
passado o período da dependência da mãe, a criança era plenamente incorporada ao
mundo dos adultos.
Até o século XVIII não havia distinção entre infância e adolescência, apesar de
sempre se destacar a puberdade como período de maturação dos órgãos sexuais e desenvolvimento físico dos indivíduos. Porém, a noção de limite da infância estava mais
ligada à independência do jovem. Com a ascensão da burguesia como classe dominante, houve mudanças na estrutura escolar, gradativamente estabelecendo-se uma relação
entre idade e classe escolar, com a formação primária e secundária. Porém, mesmo com
alguma diferenciação entre infância e adolescência, elas eram vividas como processo,
sendo a fase adulta a meta principal a ser atingida.27
A adolescência, como categoria diferenciada, começa a se configurar apenas
no início do séc. XX, passando a ser objeto de atenção por si mesma a partir do fim
da Segunda Guerra Mundial, quando passou a despertar o investimento dos meios de
comunicação, partidos políticos e mercado de consumo.28
Os movimentos sociais e culturais da década de 1960 romperam com valores
tradicionalistas, permitindo maior liberdade de escolha aos indivíduos, que passam a
ter autonomia para escolher estilo de vida diferente de seus pais, já não tendo que seguir um destino previamente traçado pela tradição familiar e social a que pertencem.
A relação entre as gerações modificou-se: “O ideal da maioria dos adolescentes era a
idade adulta... Isso começou a mudar bem naquela época. Aos poucos os adolescentes
29
se tornaram o ideal dos adultos”.
Este mesmo fenômeno pode ser abordado por outro viés epistemológico. Especialistas apontam um conjunto de mudanças culturais que se avolumaram no final dos
anos 1970 e ganharam emergência na virada do século XX ao XXI resultando numa
crise cultural tributada à modernidade que se manifesta por mudanças paradigmáticas
30
e culmina naquilo que muitos denominam pós-modernidade , já outros não a reconhecem e criticam-na31.
Nos últimos trinta ou quarenta anos as formas de se vivenciar o tempo e o espaço sofreram modificações substantivas, ou seja, nossa forma de ser e estar no mundo,
o que se agravou muito na última década. Acerca do tempo vale observar que sentimos sua maior ocupação, estamos sempre ocupados em múltiplas ações simultâneas. Já
quanto ao espaço as distâncias são vencidas com maior facilidade e num menor tempo,
logo, a sensação é de que as distâncias foram encurtadas.
Diante das mudanças ocorridas, já em 1989, David Harvey sugeriu o “conceito de compressão do tempo-espaço”, que indicaria com essa expressão “processos que
26 ARIÈS, Phillippe. História Social da Criança e da Família.  Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1978.
27 BECKER, Daniel. O que é Adolescência. São Paulo, Editora Brasiliense, 1994. Coleção Primeiros Passos.
28 CALLIGARIS. op cit. (p.60)
29 CALLIGARIS. op cit. (p.70-2). A isto some-se os movimentos estudantis de maio de 1968 ocorridos na França e que em

pouco tempo reverberaram por todo o mundo e na América a contestação assumiu o formato da contracultura hippie.

30 O Autor que mais reconhecimento adquiriu sobre o tema como um de seus pioneiros foi: Lyotard, Jean-François. A condi22 MARIM, Isabel Kahn, Violências. São Paulo: Escuta/Fapesp, 2002. (p.148)
23 LEVISKY, Daniel Léo. Adolescências, reflexões psicanalíticas. São Paulo: Artes Médicas, 1998.(p.18)
24 CALIGARIS, Contardo. A Adolescência. São Paulo: Publifolha, 2000 – (Col. Folha explica)
25 ERIKSON, E. H. (1972). Identidade, Juventude e Crise. Rio de Janei¬ro: Zahar editores.

ção pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 1988.

31 O que encontramos em muitos autores, mas o tratamento clássico ao tema foi dado por: Jameson, Frederick. Pós-moder-

nismo. A lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 1996. HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo:
Loyola, 2001. Há também o mesmo tema enfrentado com outro nome, foi o que promoveu Zygmunt Bauman com sua obra
Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
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revolucionam as qualidades objetivas do espaço e do tempo a ponto de nos forçarem a
alterar, às vezes radicalmente, o modo como representamos o mundo para nós mesmos
(...) À medida que o espaço parece encolher numa ‘aldeia global’ de telecomunicações
e numa ‘espaçonave terra’ de interdependências ecológicas e econômicas – para usar
apenas duas imagens conhecidas e corriqueiras -, e que os horizontes temporais se
reduzem a um ponto em que só existe o presente (o mundo do esquizofrênico), temos
de aprender a lidar com um avassalador sentido de compressão dos nossos mundos
32
espacial e temporal.”
E não foi a partir de outras transformações no mundo que François Hartog, talvez influenciado por Heinhart Koselleck, criou o conceito de presentismo para afirmar
que até mesmo para a história há prevalência, dominância do presente sobre o passado
e o futuro, já que “sem futuro e sem passado, ele produz diariamente o passado e o futuro de que sempre precisa, um dia após o outro, e valoriza o imediato” (...) “o presente,
33
no momento mesmo em que se faz, deseja olhar-se como já histórico, como já passado”.
Sinteticamente, no âmbito individual a adolescência já é uma fase de plena crise por representar a transição entre a criança e o adulto, entre a identidade anterior
perdida e a futura desconhecida; já no aspecto sociocultural temos a compressão do
espaço-tempo que resulta no presentismo. O adolescente de hoje recebe estas duas crises para administrar. Se o adolescente poderia mimetizar idealmente o adulto, com as
muitas mudanças ocorridas, principalmente com o adulto seguindo a máxima forever
young, como se pudesse ser eternamente jovem, hoje isto é muito mais difícil. A figura que surgiu para expressar este novo elemento chama-se kid-adult, pois, não causa
tanto estranhamento algo que recentemente pôde ser observado no cotidiano quando
assistimos à febre das figurinhas da Copa do Mundo de Futebol de 2018 que tinha a
preponderância dos adultos como seus colecionadores.
As gerações anteriores possuíram continuidade, no sentido de que o jovem mimetizava o adulto, mas hoje, quando o jovem quer ser adulto e este último sempre
jovem, principalmente àquele primeiro resta o mais absoluto desamparo e sensação de
estranhamento, já que o modelo a ser espelhado não existe, melhor dizendo, existe, e
se parece muito com ele próprio, como se fossem dois espelhos, um diante do outro,
refletindo a mesma imagem, como numa gravura nonsense de Maurits Escher.
Pensando especificamente em nossos adolescentes, já inseridos numa brutal
crise identitária no âmbito pessoal em razão de sua faixa etária, nascidos num país
subdesenvolvido e dependente, vivendo numa sociedade globalizada e capitalista, esta
padronização de costumes e gostos cria neles demandas que são incompatíveis com as
verdadeiras necessidades e com o contexto social em que vivem. O sentimento de pertencimento do jovem à sociedade passa a estar condicionado àquilo que possui e exibe,
como roupas que veste e aos objetos que porta e exibe, como relógios extravagantes e
telefones celulares, o que é grave num país com abismos sociais discrepantes.
A moda é uma forma de se preencher o vazio que o adulto rejuvenescido não
atende, passando assim a reproduzir e etiquetar símbolos da rebeldia juvenil, como por
exemplo, o estilo de roupas usadas originariamente por gangues punks nova-iorquinas,
hippies, povos indígenas latino-americanos, batas indianas e que hoje fazem parte da
vestimenta rebelde e contracultural usada por adultos e crianças em várias partes do

32
HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 2001. (p.219)
33 HARTOG, François. Regimes de historicidade. Presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. (p.148-

9-50) Vale muito passear pelos cuidadosos e eruditos textos que tratam do tempo presente contidos em ARANTES, Paulo E. O
novo tempo do mundo. São Paulo: Boitempo, 2014.

mundo presente nas mais tradicionais vitrines. O que significa um problema de natureza dúplice.
O primeiro deles supondo que o vazio da adolescência possa ser preenchido
34
35
pelo consumo , resultando naquilo que muitos autores denominam reificação , quando
os humanos passam a ser mera coisa, quando passam a ser identificados com aquilo
que portam e possuem e não por aquilo que efetivamente são, como tratado por Drummond em seu poema Eu, Etiqueta:
“... Por me ostentar assim, tão orgulhoso
de ser não eu, mas artigo industrial,
peço que meu nome retifiquem.
Já não me convém o título de homem.
Meu nome novo é coisa.
36
Eu sou a coisa, coisamente”.
O segundo deles aparenta maior gravidade, pois, parte de uma contradição insolúvel, daquele que deseja algo, influenciado pela ideologia do consumismo, e não
possui meios socialmente aceitáveis para adquiri-lo. Não podemos afirmar isto, mas
devemos pensar que quase 90% dos adolescentes que entram no sistema de justiça
juvenil sua causa foi tráfico, roubo ou furto, ou seja, sua infração tem direta ou indiretamente algum bem de consumo como mediador.
A reflexão sobre o adolescente na sociedade atual e mais especificamente o adolescente infrator, não pode acontecer sem que sejam consideradas as influências das
informações virtuais mundializadas, numa sociedade marcada pelo consumo e pela
produção de um grande número de marginalizados.
A realidade do atendimento de adolescentes que cumprem medida socioeducativa, deixa evidente que, se a prática infracional não está restrita aos adolescentes
pertencentes a camadas sociais excluídas das benesses da sociedade de consumo, é com
esta realidade de exclusão que se identifica a quase absoluta maioria dos adolescentes
privados de liberdade.
Optamos por abordar a temática a partir de uma perspectiva histórica, partindo da ideia generalista da transição entre infância e vida adulta em diferentes épocas e culturas, para depois nos aproximarmos do significado do que é ser adolescente
hoje, nesta realidade de rápidas transformações culturais, com costumes e informações
mundializadas, até chegarmos mais especificamente à realidade da maioria dos adolescentes que atendemos, sabidamente em situação de exclusão social.
A situação de exclusão nestes casos não está restrita apenas a impossibilidade
de atender aos apelos de consumo dos objetos da moda, muito mais que isso, e muito
mais importante, a estas pessoas está sendo negado o direito ao desenvolvimento de
suas potencialidades e sonhos. Entender as possibilidades da educação para os adolescentes que atendemos significa nos aproximarmos e penetrarmos em seus conflitos e
dificuldades, para além das manifestações comportamentais comuns a esta fase.

34 Muito sabiamente o filósofo Bauman advertiu que “Na corrida dos consumidores, a linha de chegada sempre se move mais

veloz que o mais veloz dos corredores”. In BAUMAN, Z. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p.86.

35 Rei no latim é coisa, ou seja, reificação é sua coisificação.

36 ANDRADE, Carlos Drummond. ANDRADE, Carlos Drummond de. Corpo. in: Nova Reunião 23 livros de poesia. São

Paulo: Companhia das Letras, 2015, p.868-70.
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Família
A família é considerada como uma das instituições mais importantes e complexas da sociedade e vem, ao longo da história da humanidade, passando por diversas
transformações e modificando o seu significado, de acordo com o ambiente e o momento histórico.
Portanto, é fundamental que as famílias sejam compreendidas a partir de um
movimento dinâmico e histórico, que possibilite o entendimento das relações entre
seus integrantes, em seus diferentes papéis.
A família ao longo da história
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Desde a idade média (século V ao XV), a família era constituída dentro de uma
estrutura em forma de pirâmide, em que o homem ocupava o topo, sendo considerado
o “chefe”, e o único com direito de tomar decisões. A base da pirâmide era composta
por escravos, depois as mulheres e crianças, denotando que a família se constituía em
uma realidade moral e social, e não afetiva.
Na idade moderna (século XV ao XVIII), com o início do acesso à educação
pelas crianças; pelas mulheres que iam para a escola para aprender as prendas domésticas e pelos homens, para serem preparados para o trabalho, a visão de família foi
redimensionada e no século XVIII, surge a figura da família nuclear, formada pelo pai
(provedor), mãe (cuidadora) e filhos.
Com a Revolução Industrial (século XIX e início do século XX) e a I Guerra
Mundial, novamente a família se ressignifica, e o papel da mulher sofre grandes modificações, pois, deixa de ser responsável exclusivamente pelo lar e pela educação dos filhos, e passa a ter lugar na economia, por meio de sua inserção no mercado de trabalho
e auxílio no orçamento familiar, conquistando vários direitos, ainda que em situações
muito desiguais e injustas em relação ao homem. Todavia, mesmo com este novo papel
da mulher no corpo social, algumas explorações continuaram a existir e a cultura patriarcal se perpetuou, por meio de uma “herança simbólica”, passada entre as gerações
no contexto contemporâneo.
O século XX foi cenário de grandes transformações na estrutura familiar, que
modificou o cunho de relações hierárquicas entre seus integrantes, em um encadeamento mais horizontalizado, e em suas últimas décadas surgiram novos modelos familiares, e a compreensão sobre família passou a enfatizar os relacionamentos e os
vínculos entre seus integrantes, que não necessariamente compartilhassem o mesmo
domicílio e os mesmos laços sanguíneos ou de parentesco e sim, sendo compreendidas
como aquelas construídas por laços simbólicos e afetivos.
Na sociedade brasileira, até a década de 60, predominava a configuração de
familiar nuclear, mas diante das novas exigências do papel da mulher, com seu ingresso
no mercado de trabalho, principalmente na área urbana, novos rearranjos familiares
começaram a se tornar mais explícitos, aumentando o número de famílias chefiadas
por mulheres.
Ao iniciar o século XXI, com valores como o da igualdade de gênero, ainda se
pode encontrar um número significativamente alto de relações de poder, onde a opressão do papel feminino acontece de maneira oculta, sigilosa, não revelada, que pode significar preservar as relações de classe, de ordem e de poder dentro do lar (OLIVEIRA,
2014).

Assim, considerando os diferentes modelos e a diversidade de arranjos familiares contemporâneos, tais como: nuclear (formada pelo pai, mãe e filhos); monoparental
(o chefe da família é apenas um dos pais); extensa ou ampliada (em que se inclui avós,
tios, primos e outros parentes que vivem sobre o mesmo teto); homoparental (constituída por casais do mesmo sexo), reconstituída (se origina do casamento ou da união
estável de um casal, na qual um ou ambos tem filho(s) de um vínculo anterior); comunitária (composta por meio de laços culturais, por necessidades comuns, entre outros
aspectos no âmbito comunitário) e substituta (substitui a família biológica), necessário
afirmar que não existe uma família ideal que segue um modelo predeterminado, havendo sim, famílias reais.
Apesar do surgimento das várias configurações familiares, cuja existência não
pode ser negada no mundo contemporâneo, ocorrem embates, ainda que de forma
velada, que impedem a sua aceitação e a superação do modelo clássico de família, desconsiderando o real e tentando manter o idealizado.
Independentemente de sua configuração, a família continua sendo a instituição
social responsável pelos cuidados, proteção, apoio e educação aos seus integrantes e se
configura como o primeiro e importante canal de iniciação do afeto, da socialização,
das relações e da aprendizagem.
Porém, deve também ser considerado que a família pode se constituir em espaço de conflito, onde muitas crianças e adolescentes vivenciam as primeiras experiências de negligência, abandono e violência. Por fim, os profissionais, no atendimento
às famílias, devem estar atentos aos seus próprios valores e crenças, se desprendo de
preconceitos, “pois, é uma realidade que nos é muito próxima e que se confunde com o
que nós somos, com nossa identidade pessoal” (SARTI, 2008).
A família na legislação brasileira
A primeira legislação brasileira que abordou o tema família, foi o Código Civil
Brasileiro de 1916, que atrelava a constituição da família ao casamento civil entre homem e mulher, com vínculo indissolúvel e desconsiderava outras formas de união, bem
como os filhos havidos dessas relações, que eram declarados ilegítimos.
Essa regulamentação estabelecia a distinção dos papéis dos membros familiares, cabendo ao pai a responsabilidade financeira para manutenção do lar; à mulher,
cooperar com o marido, cuidando do bem material e moral da família e aos filhos,
menores de 21 anos de idade, o dever de respeitar o chefe de família – o pai.
No transcorrer do século XX, a família passou por expressivas modificações
conceituais e estruturais, que foram absorvidas pela Constituição Federal de 1988, que
estabeleceu no artigo 226, que a família é a base da sociedade, e tem especial atenção
do Estado.  O parágrafo 4º do mencionado artigo, reconheceu outras formas de composição familiar, como a união estável e a família monoparental, além de inserir no
parágrafo 6º, a dissolução do casamento civil por meio do divórcio, em conformidade
com a Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977.
A Constituição Federal estabeleceu ainda, no parágrafo 6º do artigo 227, a
igualdade de direitos por adoção e aos filhos havidos ou não da relação do casamento,
anulando a figura do “filho ilegítimo”, presente no Código Civil de 1916.
Posteriormente, as mudanças implantadas pelo Código Civil de 2002, foram
consequência natural trazidas pela Constituição Federal, aprofundando e contemplando os direitos fundamentais e as exigências de justiça e valores éticos.
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O direito da família passou a ser reforçado a partir dos princípios da dignidade
da pessoa humana, bem como da igualdade jurídica entre os cônjuges ou conviventes
e de todos os filhos (as), considerando a consagração do poder familiar e o superior
interesse da criança e do (a) adolescente.
Dessa forma, desaparece o poder patriarcal e o significado de “chefe de família”
é substituído pelo entendimento de um sistema, em que as decisões devam ser tomadas
em comum acordo, entre coniventes ou marido e mulher.
Após, a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente – ECA, estabeleceu no artigo 25, que por família natural, se entende
a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e descendentes. Em julho de 2009,
por meio da Lei nº 12.010, foi inserido o parágrafo único no mencionado artigo, definindo que família extensa ou ampliada é aquela que se estende para além da unidade
pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a
criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.
No início dos anos 2000, o Brasil promulgou normas e instrumentos legislativos
para a proteção e assistência de crianças, adolescentes e famílias, como a Política Nacional de Assistência Social – PNAS - Norma Operacional Básica NOB/SUAS (2004) e
o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, aprovado pela Resolução Conjunta CMAS/
CONANDA nº 1/2006.
A família e o processo socioeducativo
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O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE (2006), estabelece em suas diretrizes pedagógicas do atendimento socioeducativo que a participação
da família, em conjunto com a comunidade e as organizações da sociedade civil voltadas a defesa dos direitos da criança e do adolescente, na ação socioeducativa, é fundamental para a consecução dos objetivos da medida aplicada ao adolescente. Refere
ainda que devem ser oferecidas às famílias, condições reais para sua participação no
processo socioeducativo, possibilitando o fortalecimento dos vínculos e a inclusão dos
(as) adolescentes no ambiente familiar e comunitário, e que em conjunto – programa
de atendimento, adolescentes e familiares - possam encontrar respostas e soluções mais
aproximadas de suas reais necessidades.
As características atuais de parcela significativa das famílias que estão presentes
no processo socioeducativo, são desafiadas a superar cotidianamente condições adversas que afetam diretamente o funcionamento da dinâmica familiar, dentre elas, problemas básicos de alimentação; condições habitacionais precárias; violência intrafamiliar
e de território; desemprego; acesso ao uso de substâncias psicoativas; rede de suporte
deficitária, que podem comprometer gravemente as interações entre seus integrantes,
expondo-os às situações de extrema vulnerabilidade e risco social, gerando a exclusão
social, acrescido ao fato da sobrecarga das funções da mulher, tendo em vista a ausência ou enfraquecimento da figura paterna, assumindo sozinhas as responsabilidades de
provedoras e cuidadoras.
As condições desfavoráveis enfrentadas pelas famílias trazem um acúmulo de
fatores estressantes, que muitas vezes não lhes permitem perceber suas competências,
e assim sentem-se desvalorizadas e incapazes de promover uma melhoria da qualidade
de vida.
Nessa perspectiva, não é possível significar a família como patológica, desestruturada ou disfuncional, por não conseguir cumprir seu papel de proteção e cuidado,

sendo primordial a compreensão de suas especificidades e complexidades na atualidade. Outro fator relevante, é o sentimento de impotência, angústia, fracasso, vergonha e
culpa de muitas famílias, quando se deparam com a descoberta das práticas infracionais cometidas por seus filhos (as).
Dessa forma, os profissionais que atuam junto às famílias devem estar atentos
no sentido de não lhes responsabilizar ou lhes culpar pelos atos praticados pelos filhos
(as), julgando-as como incapazes de oferecer-lhes sustentação e apoio, e que deixaram
de cumprir o papel esperado socialmente, pois, na maioria, se deparam com dificuldades de acesso às políticas públicas essenciais, ausentes ou deficitárias, que garantam
seus direitos básicos, enquanto cidadãos.
De acordo com o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, diante de situações de risco social e vulnerabilidades vividas pelas famílias brasileiras, principalmente
por pressões geradas pelos processos de exclusão social e cultural, estas precisam ser
apoiadas pelo Estado por meio das políticas sociais, e pela sociedade, para que possam
superar as adversidades e cumprir suas responsabilidades, contribuindo assim para o
fortalecimento dos vínculos familiares.
O mencionado Plano refere ainda que os diversos arranjos familiares devem ser
respeitados e reconhecidos como potencialmente capazes de realizar as funções de proteção e de socialização de suas crianças e adolescentes, se constituindo em mediadora
das relações entre os sujeitos e a coletividade.
Assim, é fundamental o empoderamento da família que “implica, essencialmente, a obtenção de informações adequadas, um processo de reflexão e tomada de
consciência quanto a sua condição atual, uma clara formulação das mudanças desejadas e da condição a ser construída. A estas variáveis, deve somar-se uma mudança de
atitude que impulsione a pessoa, grupo ou instituição para a ação prática, metódica e
sistemática, no sentido dos objetivos e metas traçadas, abandonando-se a antiga postura meramente reativa ou receptiva”. (Schiavo e Moreira (2005).
As características individuais da família devem ser consideradas, assim como
suas habilidades, potencialidades, crenças, valores, dificuldades, necessidades e conflitos, propiciando ao profissional que a acompanha, conhecer a dinâmica familiar, sua
história com passado, presente e perspectivas de futuro, e assim construir alternativas
conjuntas para as demandas apresentadas.
Dessa forma, é necessário sensibilizar e mobilizar a família para desempenhar
seu papel de acolhedora, protetora e de apoio desde o início do cumprimento da medida socioeducativa pelo (a) adolescente, considerando sua corresponsabilidade na
condução da ação socioeducativa e consequentemente oferecer continência quando do
desligamento do (a) jovem, após o cumprimento da medida.
Todavia, a família pode se constituir em espaço que não ofereça o suporte e
apoio necessários às demandas do (a) adolescente. Assim, é primordial que sejam identificadas outras pessoas com quem o (a) jovem mantenha vínculos positivos, que poderão ser envolvidas no processo socioeducativo, objetivando proporcionar-lhe sustentação, durante e após o cumprimento da medida.
Rede de serviços e políticas públicas
A palavra rede origina-se do latim “retis”, definida como o entrelaçamento de
fios, de espessura e materiais diversos, formando um tecido de malhas com espaçamentos regulares, e a partir dessa concepção, ao longo do tempo, passou a ter uma
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diversidade de significados, dentre eles, um sistema de informática para compartilhamento de dados, ou um conjunto de pessoas, órgãos ou organizações que trabalham
em conexão, com um objetivo comum.
Assim, “as redes podem ainda ser consideradas como sistemas organizacionais
capazes de reunir indivíduos e instituições, de forma democrática e participativa, em
torno de objetivos ou realizações comuns”.  (NEVES, 2009)
Nessa concepção, a rede é formada por organizações governamentais e não governamentais que atuam nas políticas públicas, e sua constituição pressupõe a horizontalidade dos vínculos, a interrelação, o intercâmbio de informações e a complementaridade dos serviços, objetivando a garantia de atenção integral àqueles que se encontram
em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, por meio de ações concretas
que possibilitem o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos, bem como viabilizem que
seus objetivos sejam atingidos com maior rapidez e eficiência.
A rede de serviços deve ter caráter institucional e não personalista e, assim, se
faz premente desassociar as ações específicas e setorizadas dos profissionais que a compõem, considerando que os usuários das políticas públicas não devem ser vistos como
seres fragmentados, e sim, na sua integralidade, enquanto cidadãos de direitos.
As políticas públicas configuram-se como um conjunto de programas, ações e
atividades desenvolvidas pelo Estado, direta ou indiretamente, com a participação de
entes públicos ou privados, que visam a promover a dignidade da pessoa humana e
assegurar direitos universais de cidadania previstos constitucionalmente, relacionadas
às áreas da assistência social, saúde, educação, trabalho, moradia e transporte, dentre
outras.
Dessa forma, as políticas públicas têm por finalidade a inclusão social, por meio
do oferecimento de oportunidades iguais de acesso aos bens e serviços, àqueles que
se encontram em situação de exclusão social. Por sua vez, a exclusão social, que tem
um caráter multifacetado, não deve ser compreendida como a simples divisão entre
aqueles que dispõem de riquezas e os que nada possuem, pois se encontra associada a
condições adversas, que impedem o indivíduo excluído de acessar os bens e serviços,
enquanto sujeito de direitos.
Necessário também considerar que “tradicionalmente as políticas públicas básicas (educação, assistência social, saúde, habitação, cultura, lazer, trabalho, etc.) são
setoriais e desarticuladas, respondendo a uma gestão com características centralizadoras, hierárquicas, deixando prevalecer práticas na área social que não geram a promoção humana” (BOURGUIGNON, 2001), resultando na fragmentação dos serviços
prestados aos usuários, ao invés do atendimento integral às suas demandas.
Para superar a fragmentação dos programas oferecidos, as políticas públicas
devem estar fundamentadas no princípio da intersetorialidade, que compreende a integração e a articulação de saberes, experiências e serviços, visando o planejamento e o
desenvolvimento de ações conjuntas, que favoreçam a inclusão social dos usuários, por
meio do atendimento às suas necessidades individuais e coletivas.
No contexto das medidas socioeducativas, o Sinase (2006) expõe o princípio da
incompletude institucional, e a conceitua como um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais para a organização das políticas de atenção à infância
e à juventude, e refere aos programas de execução de atendimento socioeducativo que
deverão estar vinculados aos serviços e programas que visem a atender os direitos dos
adolescentes nas áreas da saúde, assistência social, defesa jurídica, trabalho, profissionalização, escolarização, cultura, esporte e lazer, dentre outras, visando assegurar-lhes
a proteção integral, e contribuindo efetivamente no seu processo de inclusão social.

SPOSATO (2004), assevera que a execução de medidas socioeducativa “não
pode se dar de forma isolada, pois a proteção integral para ser atendida impõe o oferecimento de serviços e ações de natureza social e protetiva” e, assim com base no princípio da incompletude institucional, os programas socioeducativos devem contar com
a participação de políticas setoriais, visando que não se configurem como instituições
totais.
O Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo do Estado de São Paulo
(2014) tem referência aos atores governamentais e não-governamentais que compõem
o SGD e atuam em um ou mais dos três eixos estratégicos (promoção de direitos, defesa
dos direitos das crianças e dos (as) adolescentes e controle social), alguns se destacam
pelo papel exercido no atendimento aos (às) adolescentes a quem se atribui prática de
ato infracional. Dentre eles, estão as Secretarias de Segurança Pública (Polícias) e de
Justiça (órgãos de defesa da cidadania); o Ministério Público; a Defensoria Pública; os
Centros de Defesa; o Poder Judiciário (especialmente o Juízo da Infância e da Juventude); as Fundações e outros órgãos responsáveis pela gestão dos sistemas estaduais de
atendimento; as Prefeituras Municipais que desenvolvem programas de atendimento
em meio aberto, as Organizações Não-Governamentais; as Famílias e outras associações legalmente constituídas na forma do art. 210 do ECA.
Assim, a Fundação CASA e diversos órgãos públicos, que integram o SGD, estabeleceram metas a serem atingidas no decênio de 2014 a 2024, relacionadas à promoção e garantia de direitos; gestão do sistema socioeducativo estadual; qualificação
das ações do sistema socioeducativo; participação dos adolescentes; implementação de
ações inter e intragovernamentais e fortalecimento do sistema de justiça e segurança
pública.
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